










জয়দ্থ বধ নাটক । 

অসম্ভব একি হয় দরশন, 
ফণি শীরে ভেক নাচিল এখন ঃ 
গরুড়ে জিনিল বায়সেতে হায় ! 
শিবাকুলে বধে কেশরি তনয় ? 
কমল মস্তকে মণ্ডক চরণ, 
এহভে আশ্চর্য্য কি হয় এখন £ 

শ্ীপরাণচক্র দাস দ্বার 
বিরচিভ | 

ভ্রামকানাই দাস কত্ত, 
প্রকাশিত । ঁ 
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৫৪ নৎ যোড়ার্জীকো। বলরাম দের গ্রীণ 
জরাখালচজ্দ্র দাস ঘারা 

ল্গধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত ! 
লন ১২৮৭ সাল । 





নাতে।লিখিত ব্যক্তিগণ ! 

বাতুদেৰ 

যুধিষ্ঠির | 
অভ্জন 
ভীম পু 

হর্ষ্োধন 5 

ম 
জয়দ্রথ 

দ্রোণাচার্যয 

সেনাগণ ইত্যাদি । 

দৌপদী 

সুভড্রা 

উত্তর] 

পুরুষগণ। 

দ্বারিকাধি পাত । 

পাওুর পুজ্র | 

রাষ্ট্র পুজ | 

সিন্ধুদেশের রাজ। | 

অস্ত্র শিক্ষক। 

পঞ্চ পাগুবের জ্ত্ী। 

অজ্ঞুনের স্ত্রী | 

অভিনন্্যর স্ত্রী | 





জয়দৃথ বধ নাউউকু.। 
গ্রথম অস্ক 

রণস্থল | 

কষঃজ্ুন আসীন ॥ 

" বাস্জদেব ! কেন মম, কম্পিত হৃদয় | 
কেন বা অন্তরে হলো, ভয়ের উদয় 11 
কেনব শিথিল আজ, শরীর আমার | 
কেন বা জড়তা বাকা, হয় অ'নবার || 

কন বা শরীর মোর, অবসন্তর প্রায় । 
কন ক্ষণে ক্ষণে মম+ অঙ্গ কম্প হয় | 

কেন বা অনিষ্উ। চিন্তা, চিন্তিছে মানস | 
ভয়ে ভীত চিত জদা1, গণিছে হুত।শ 11 

চারিদিকে অমঙ্গল, হয় দূরশন | 

হে শোবিন্দ ! কেন হেন, ঘটে অলক্ষণ ॥ 

বুঝি ধর্ষরাজে কোন, বিপদ্ধ ঘটেছে | 

নতুবা অন্তর কেনঃ ব্যাকুল হতেছে || 

বল কুষও ! বল বল, একি হলো হায়। 
চারি দিকে অমঙ্গল, কেন দেখা যায় ॥ 
অবশ্য অনর্থ কোন, হয়েছে আমার । 

চারি দিকে দেখি খ'লিঃ বিপদ সাগর ॥ 

[] ১ এ 
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বিপক্ষে সানন্দ গ্বনি, করহ শ্রবণ * 
অবশ্য হয়েছে কোন, বিপদ থটন ॥ 

* কু | ধনগ্ীয় ! তুমি কেন বধ] চিন্তাকে অন্তরে স্থান 
দিচ্ছ, আমি নিশ্চয়ই বল্চ্ছিঃ ধর্মরাজ অবশ্যই এ ভারত 
সমরে জয়লাভ করবেন, তোমার সমস্ত কুচন্তাকে অন্তর 

হুতে দুরীভূত কর। | 
অজ্জ্ব | মহামতি ! আপনি য) বলছেনঃ তা সকলই অত, 

কিন্তু অকম্মাৎ আমার এরূপ মনোবিকার হব'র কারণ কি? 
সখা! তুমিই বল দেখি ৭ বিন। পবনবেগে কি শাঁখি শাখ। 
কখন আন্দোলত হয় | আমি বেশ বলতে পাঁরি+ অবশ্য আম। 

দের কোন বিষম অনর্থপাঁত হয়ে থাক্বে, নতুবা আনার 

অন্তর চঞ্চলিত হবে কেন ? 

কৃঝঃ | অজ্জন ! তুমি কেন রথ! ব্যাকুল হচ্ছে!) এয়ুদ্ধে 
যে, মহাতা। যুধিষ্ঠির জয়লাভ করবেন ত:র আর কিছু মান 
সন্দেহ নাই | চল, এখন শিবিরে গমন করা যাক. 

অঞ্জু | (কিয়দ)র গমন পূর্ববক) 
দেখ কৃষ্ণ! নিরানন্দ, হতেছে দর্শনি | 
হীন দীপ্ত শিবির যে, কর নিরীক্ষণ ॥ 
নাহি আভা হন শে।ভা, দেখি যে সকল | 

যেমন নিরব ভাব, মেরু হিমাচল ॥ 
সেই রূপ মৌন ভাব, যত জেনাচয়। 
আর আুমঙ্গল বাদ্য, শ্রুত নাহি হয় || 

হুন্দুভি গটহ শব্গঃ কেনন। হতেছে। 
_ কেনন। বিজয় ঘণ্টা এখন বাজিছে ॥ 
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কহ দেব ! কি কারণ, এরূপ হইল। 
কেন অকন্মাৎ মম, চক্ষে জল এল ॥ 
[বিয়া | পাই কিছু, ইহার উপায়। 

কহ বাসুদেব আমি, ধরি তব পায় ॥ 

কষ | অভ্ভ্বন ! আজ তোমার মুখ হতে কেন এরূপ অম- 

ল্গল স্ুচক বাক্য নির্গত হচ্ছে। অজ্ছবন ! তুমি নিশ্চর যেনে। 
তোমার কেন বিশেব হানি হবে না» এখন আর এখানে 

বিল করা উচিত নয়, চল শীঘ্র শিবিরে গ্রমন করি। 
অজ্ঞ | বাসুদেব! আপনি যাই বলেন, কিন্তু আমার মন 

কিছুতেই প্র বোধ মান.চে না| 

[উভয়ের প্রস্থান | 



দ্বিতীয় অস্ক! 
বারাটা ূ 

পাও শিবির | 

দভ'সদ ত ভ্রংভুগণের সহিত যুধিষ্ঠির ভাদীন। 

অজ্জ্রনের প্রবেশ | 

অজ্্র | (চতুরদ্দ্টিক নিরীক্ষণ পূর্বক) বীরগণণ আজ 
তোমর] এরূপ ভাবে অবঙ্থিতি কচ্ছে! কেন ?1'তোমর1 সক- 

লেই যেন মলিন ভাবে অবস্থান কচ্ছেণ, তোমাদের সকলেরই 
মুখ মণ্ডল প্রভাহীন ও অপ্রমন্ত্র দৃষ্টি গ্রোচর হচ্ছেঃতোমাদের 
সকলেই যেন শোক সাগরে নিমগ্ন আছ, আজ্ তোমর। কেহই 
আমার সমাদর কচ্ছে। নী, আমার প্রাণসম পুভ্র অভিমন্তু 
(কোথ1 ? অভিমন্ত্য ভিন্ন আমি সকলকেই দেখতে পাচ্ছি। 
আমি শুনেছি, মহাবাহ ড্রোণ চক্রবুযুহ রচন1 করেছিলেন । 
সেই অপ্প বয়ন্ষ,যুব। অভিমন্ত্য ভিন্ন সেই ভয়ঙ্কর বুযুহ ভেদ, 
কর। আর কারে। সাধ্য নহে, কিন্ত আশি তারে বুহ নিম: 

নের উপদেশ প্রদান করি নাই | (ধুধিষ্টিরকে সঞ্জৌথন 

পুর্বক) আর্য ! আপনি কি সেই মহ ভয়ঙ্কর ব্যুহ মধ্যে 
প্রবেশ কর্তে অতিমন্থ্যকে অনুমতি করেছিলেন ? 

যুধি। (শ্বজল নয়নে) ভাই! আমিই তোমার শোকের 

নিদান! আমিই তোমার অনর্থের মুূল। 
অর্জব | আর্য! আমার সেই মহাঁব'ছ অভিমন্ধয কি বিপক্ষ 

বুযুহ ভে করেছিল? সেই অপারাজিত সিংহ সন্বশ 
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ভদ্রা তনয় কি বিপক্ষ পক্ষ বিবলিত করে, সমরে নিহত” 

হতয়ছে ? কেনি হষ্$ ক!লমোহিত হয়ে, বাস্ছদেৰ ভথিনী- 

পুভ্রকে মরে সংহার ক্লে সেকি জ'নেন। যে, এখনও 

অজ্জুন জীবিত আছে? 
বুধ । ভাই! অর কেন, যথেকউ হয়েছে, আমি যদি 

রাজ্য লুন্ধ না হবো, আমি যর্দি এই ভারত সমরে প্ররন্ত 
না হবো, তবে কেনই বা এরূপ ভ্ট্দব ঘটবে । 

অঙ্ভ্র | মহামতি! আপন বলুনঃ আমার প্র।ণসম প্রিয়, 

পুজ্ কিপ্প্রকারে সমরে নিহত হলো, আমার বোধ ভ্য়। দেউ' 
সুক্থমারমতি মহ'বীর অভিমন্থ্য আজ ধরাতলে পতিত 
আছে | হয়! যেবাঁর স্ুকোমল শধ্যায় শায়িত হয়ে শত 
শত পুরন।রী কর্তৃক উপাসিত হতো, আজ কি ন| অশব 
পিবাগণ মেই শরদিন্দু সদ্বণ কলেবর মহ।ব'ছবে আকর্ষণ 
কচ্ছে। হায়! যে বারকে জাগরিত করবার জন্য শত শত 
বন্দ্গণ সুমধুরন্যরে স্ততি পাঠ কঠিত, আজ কি ন1 শিব।গণ 
সম্মিলিত হয়ে, সেই অভিমন্তযুর চতুর্দিকে বিরুত স্বরে চিৎ- 

কার কচ্ছে। পুর্ধে যে মুখ মণ্ডল সচিত্র ছত্রচ্ছায়াতে আর্ত 

হতো অদ্য নিশ্চয় সেই অভিমন্ুর মুখ ধুলাজালে আচ্ছন্ত্ 
হয়েছে । হ। পুভ্র ! হ। প্রাণাধিক ! আমি তোমাকে বারব'র 

দর্শন করেও পরিতৃপ্ত হতেম না| এখন নিষ্ঠ'র কাল, এই 

হতভ।গ্যের নিকট হতে বলপুর্বক তে।মাকে অপহরণ কলে ! 
হা পুজ্র অভিমন্থয ! আজ তুমি আপন প্রদীপ্ত প্রভায় 
পুণ্যাআ্া্দিগের আশ্রম সেই মনোহর যমপুরী পরিশে ভিত 
করেছ, আর যম, বরুণ, ইন্দ্রও কুবের 'তোমাকে প্রিয় অতি 
প্রাপ্ত হয়ে অর্চন। কচ্ছে। 
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". যুধি। ভাই! আর তুমি প্রজ্জলিত হুতাষনে ঘ্বৃত'ছু তি 
দিওনা? একে আমি সেই প্রিয় পুজ্র শে।কে চভুর্দিক শুন্য- 
ময় দর্শন কচ্ছিঃ তাতে আবার তোমার শেক নিনাদ আমার 
খঅস্তরকে ব্যথিত কচ্ছে। 

অড্্ূ। ধর্মরাজ ! আপনি সত্য করে বলুন, আমার সেই 
প্রিয়পুজ্ কি রূপে সমরে নিহত হল? ? দেই মহাবীর পুত্র 
'কি, বিপক্ষ পক্ষকে দলন করেছিল? মহ'বীরগণের সহিত 
যুদ্ধ করতে করতে কি আমার স'হয্য প্রার্থণা করেছিল ? 
সেই নৃশৎস দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির শরাঘাতে গপীড়িত*হয়ে কি 
আমায় ডেকেছিল ? আমি বোধ করি, পুজ্র অভমন্য যখন 

মহন. বিপদগ্রস্থ হয়েছিল, তখন কতই ক্রন্দন কতই বিলাপ 
করেছিল | নাঃ তা কখনই হবেন! যখন আমার ও রসে, সুভ- 
দ্রার গর্ভের সন্ততিঃ আর বাস্জদেবের ভাঞ্গিনেয়ঃ তখন কে।ন 

রূপেই সে অর্তনাদদ করিবার পাত্র নহে। 
যুধি। ভ।ই! সেকথ। আরআমায় জিজ্ঞাসা করোনা, 

সেই সমরের কথ মনে হলে, হৃদয় একেবারে শতধা বিভক্ত 

হয়। 

অঙ্জ্র | হায়! আমার হৃদয় নিতান্ত বস্ত্রসারময়ঃ নতুবা! 

এখন সেই প্রিয়পুত্র বিরহে যে বিদীর্ণ হয় নাই, এই 
অ.শ্চধ্য! হ্রাআর1 কি রূপে সেই ব'লকের উপর এরপ মর্্ম- 
'ভেনী শরনিক্ষেপ করেছিল হা৷ পুভ্র! আজ্তুমি নিশ্চয়ই 
€শোনিতাঞ্ত কলেবরে সমরক্ষেত্র শেভিত করে আছ! হয়! 

আজ আমি জুভদ্রাকে কি বলে প্রবেধ দিব | দ্রৌপদীই ব। 
আ'মাকে কি বলবে ৭ তারা নিশ্চয়ই অভিমনু)র জহগগামী হবে! 
হায়! সেই বিরট তনয় সুক্মারিকে আমি কে কনে 



রখ 
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শান্তুনী করবো | সেই সুকুমারির ক্রন্দন শ্রবণে আমর 
হৃদয় যদি সহত্র ধা বিভক্ত ন]। হয়ঃ তা হলে আমি জানবে। 
যে আমার হৃদয় নিতান্ত বজ্সারময় | 

কৃঙ। সখ! এ সময় এরূপ শো অভিভূত হওয়া বীর- 
কুলের কর্তব্য নহে। ৰ 

অজ্জ | বাসুদেব ! আমি গর্বর্বিত কৌরবগণের সিংহনাদ 
শ্রবণ করেছি। যুযুৎন্ু যখন ভষ্উটদিগকষে তিরক্ষার করে, 
তাও তুমি গুনেছিলেঃ তখন কেনন। আমাকে বলেঃ তা হলে 

অ।মিপ্যদূলে কৌরবগণকে নিহত কর্তেম। আমি সমস্ত রথি- 
গণকে শরানলে দগ্ধ কর্তেম। 

কৃ | কেন সখ। বরথা শোকে অচেতন, 

কেন কহিতেছ ক'তর বচন? 

সমরে গড়েছে ভদ্রার কুমার, 

বর্গ গত আজ সেই বীরবর * 
সমরেতে মরে যেই বীরগণ, 
সুরলে.কে ভার নিশ্চয় গমন 

.ক্ষএ্রকুল রীতি জান ধনর্জীয়, 
সমরে নিধন সেই বীর হয়; 
স্বর্গেতে নিবাস জানিবে ত'হ'র, 
বীরকুল ইহা বাঞ্চে অআনব'র ; 
অভিমন্ধ্যু পুভ্র মহ!বলধর, 

মহ।বীর মনে করিয়ে সমর; 
কত যোধগণে নিধন করেছে? 

স্ববাঞ্থিত স্থানে গমন হয়েছেঃ 
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অতএব বীর ! শোক প্রিহর, 
শুন পার্থ ভু'ম সম্ম.খ সমর ! 

সনাতন ধর্ম জুধীগণে কয়, 
সন্মখ সমরে+ যার ম্বত্যু হয়; 

এ দেখ আজ তব ভ্রাভৃগ্ণ, 
মলিন বদন কর নিরীক্ষণ ; 
শে।কার্থ তোমারে দেখিয়। যে সবে, 

ভগ্ন মনা হয়ে রয়েছে নিরবে £ 

ধৈর্য্যধর হও তুমি শান্তমতি, 
প্রবোধ্হ সবেঃ ওহে যোদ্ধীপ:ত 

সমরে সকলে নিধন যে হয়ঃ 

এ আর কিছু বেশী. কথা নয় ॥ 
অজ্জ্ /। ওহে কব একি প্র+ণে সা হয়ঃ 

সমরে নিধন সুভদ্ঞ। তনয় ? 

বর জন গতি সমন়্ে নিধন» 
সত্যমাঁন দেব তে'মার বচন 

কিন্ত সখা বল একি হতে পরে, 
কেশরী সন্তানে শৃশগখলেতে মারে : 
ফণি শিরে আজ ! ভেকেতে নাচিলঃ 

তোমার ভাগিনে সমরে পড়িল ; 
এই শোকে মম দহিছে হৃদয়, 

বল কষ ! একি কড়ু সম্থ হয়; 
.শান্তাইব আমি কেমনে ভদ্রীয়, 
ওহে সখ। তুমি কহ সে উপায়ঃ 



জস্মদ্রথ বধ নাটক । ৯১ 

স্রেপদ তনয়ে কি বলে বুঝার, 

পুজ শোকে সখ! জীবন ছাড়িব ; 
বিরাট তনয় সেই স্থকুমারি, 
পতি শে'কে সতিঃ হবে বনচারি 

আত্মঘাতি হবে অনলে পুড়িবে, 
জলেতে ডুবিতে কি বিষ খাবে ; 

বল ক্ষ ! আমি কি করে এখন, 

পুজ শে!কে আজ নিশ্চয় মরণ ; 
কষ্ট । ধনঞ্জীয় ! তুমি বীর পুরুষ হয়ে, সামান্য লে!কের 

মত শেকে এত কাতব হচ্ছে।? এ সময় কি তোমার শে।কের 

সময়? এখন শোক পরিত্যাগ কর, কর্তব্য কর্ষের অনুষ্ঠানে 
প্রব্বরণ্ত হও | 

অর্জ। (ষুবিষ্ঠিরের প্রত) মহামতি ! আমার সেই মহা 
ব'হু ভীমকর্ী পুজ্র অভিমন্ত্য কি প্রকারে নিহত হলোঃ কোন 
কোন বীরগণ তাকে নির্দয় রূপে এহার করেছে, আপনি জত্য 

করে বপুনঃ অমি তহাদিগকে নিশ্চয়ই শমন ভবনে প্রেরণ 
করবে। | মহামতি ! আপন'দের সমক্ষে অভমনুয নিধন 

হয়েছে ইহ। অতি অফক্ষেগ্ের বিষয় ৭ আগ্নার। সকলেই 
শস্্রপানি ছিলেন, আপনাদের সমক্ষে বজ্জপাণি ইন্দ্রও সম- 
গত হয়ে যুদ্ধ করলেঃ অভিমন্থ্যকে নিধন কর্তে সমর্থ নহে | 
হয়! আমি যদি জান.তেম যে তোমারা আমার পুক্রকে 

রক্ষা! কর্তে অক্ষম, তা হলে আমিই ত।কে রক্ষা বর্তেম। কি 
অন্চর্যয! তোমাদের কি কিছুমাত্র পৌরষত্ব নাই, তোমাদের 
কি কিছুমাত্র পর'ক্রম.নাই, তোমাদের কর্শে ধিক! তোমা" 

দের অস্ত্রে ধিক! তোমর। যখন পুন্র অভিমন্যকে রক্ষা 
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কর্তে অসমর্থ, তখন তোমাদের হন্ভকি শরীরের শে'ভ'র 
জন্য, ন] শত্রুদল দলিত করব।'র জন্য। হায়! (তামানেরই ব। 

দোষ কি? সকল আমারই দোষ, নতুবা আমিই কেন, 

স্ানীস্তরে গমন করবো | 

যু্ধ। ভ.ই! তোমার কিছুমাত্র দৌষ নই, যত দোষ 
সকল আমার, যদি আমি রাজ্য লে!ভী না হবো, দি অমি 
এই মহ'ন সগর সাগরে অবতরণ ন1 করবে) তবে কেন 
এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটন। ঘটবে | " 

অর্জব। (অজি গ্রহণ পূর্বক) কি? তুষ্ট কৌর্বদল"। আজ 
তোর ব্বদলে নির্শ্ল হবি, আজি, দ্রোণ, কর্ণ, রুপ, আদি 
মহ।বীরণ সকলেই আমার অনি মুখে নিপতিত হবেঃ আজ 
আমি এই জপাশর। ধর।কে জলধধ জলে নিলম করবে, 
আজ হয় কৌরব নাম পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হবে, নয় অজ্ঞুন 
নাম একেবরে উঠে য'বে | 

যুধি। ভাই ! হর হও €ধর্য্য অবলষন কর, কৌরবগণ 
যে অন্যায় যুদ্ধ করবে, তা যি জান.তেম, তা হলে কি যুদ্ধে 
গ্ররুন্ত হতেমঃ ভাই বলব কি? ভ্ুষ্ট জয়দ্রথই অভমন্ুর 
বিনাশের একমাত্র কারণ। পাপিষ্ঠ যদ্দু/হ দ্বার রুদ্ধ ন| 
করবে, ত.হলে পুজ্র অভভমন্থ্য কেনই বা সংহার হবে। 

অর্ভ।কি,_দ্ুউ জয়দ্রথ কি, জব ভূলে গ্রেছে, সেকি 
কিছুই জনে না| হ। পু্র অভিমন্ত্য 

(দুচ্ছা ও পতন] 

যুবি। (ধরায়ণ পুর্র্বক) হায় ! হায়! কি হলো, এই বার 
বুঝি ন্ব্বনাশ হলো, (্বজল নয়নে) হায়! কেম অমি ভ'রভ 
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যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলীম ; কেন আমি রাজ্য লোভে হিতা- 
হিত জ্ঞান শুন্য হয়েঃ অসৎখ্য প্র।ণিবধে প্রবত্ত হলেম+ কেন 

আম্মি নর-শোণিতে ধরণীকে দোঁষিত কলেম। 
অন | (চেতন প্রাপ্তে আধ্য ! আমি নিশ্চয় জানলেম 

ভ্রউ জয়দ্রথই আমার পুঞ্ হন্তা। আজ.তার কৌন মতেই 
নিস্তার নই, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলহি+ কল্য হ্ষ্ট জর- 
দ্রখের বিনাশ সাধন করবোই করবে | ভুব্ন্তের আর কোন 
মতেই নিস্তার নাই, কল্য জয়দ্রথ নাম পৃথিবী হতে 
একেবারে বিলুপ্ত হবে, তাঁর কিছু মাত্র সন্দেহ ন'ই | আধ্য ! 

সিন্ধুপতি যদি প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে ছুষ্ট ধৃতরাষ্ট গণকে পরি- 
ত্যাগ করেঃ যদি বাঙ্জাদেব বা আপনার শরণাগত হয়ঃ ত1 

হলেও তার বিনাশ সাধন হবেই হবে। 

যুখি | ভাই ধনঞ্জয় ! সেই পাপমতি জয়দ্রথ কর্তৃক যদ্দি 
র্যুহদ্বার র'ক্ষত না হতে আর অগ্তরথি যদি অন্যায় সমরে 

প্রবৃত্ত না হতো, ত1 হলে কখনই বৎস অভিমন্্য সংহ:র 
হতো না। 

অজ্ঞ | (ন্ক্রোধে) আধ্য ! আমি পুনব্বার প্রতিজ্ঞা করে 
বলছি, যদি কল্য সুর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত হ্ষ্ট জয়দ্রথকে সংহ।র 
কর্তে না পারি, তাহলে আমি সেইখানে প্রজ্জলিত হুতা- 

শনে প্রবেশ করব | অজ্জুর, 'সুর, মনুষ্য, পক্ষী, ভূজঙ্গ পিতৃ 
লেক; রাক্ষস, ব্রন্নর্ি, দেবর্ধি, কেহই ভ্রষ্ট জয়দ্রথকে রক্ষ! 
কর্তে সমর্ত হবেনা, সেই ভ্ুর।ভু। ষদদি পৃথিবী, আকাশ, দেব- 
পুর, দৈত্যপুর ও রসাতলে প্রবেশ করে, তা হলেও অ.দ্ি 
ত.কে নিশ্চয় সংহার করবো | ূ 

[শঙ্খ বাদন পূর্ধক সকলের প্রস্থান | 



তরতীয় অঙ্ক | 

যুদ্ধ স্থল কুরুশিবির | 

ছুর্যোধন আসীন । 

জয়দ্রথের প্রবেশ। 

জয়। মহারাজ ! আজ বড় ভয়ানক বিপদ ! 

ভ্রষ্যো | বিপদ আবার কি? রগ হতে ত এক প্রকার 

উদ্ধার হওয়। গেছে | 
জয়। মহারাজ! উদ্ধার হওয়া নয়, সেইপী ভয়ঙ্কর 

খ্যাপার | 

হর্ষে)। ফিদ্ধুরাজ! তুমি এভ ভীত হচ্ছে! কেন তোমার 
মনের কথাটাই কি বলন। | 

জয় | হুরুপতি ! বলবো আর কি ?৭ মুখ দে কথ] বেরুচ্ছে 
না, ক শু হয়েছে, জিহ্বা রস হীন হয়েছে । মহ।রাজ 
বলবে? কি, সেই পাণ্ডর ক্ষেত্রে কাম পরতন্ত্র ইক্দ্রের ওরস- 
জাঁত হুর্তি অঙ্ভ্বন আমার বধার্ধি হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাশে 
বদ্ধ হয়েছে | অতএব মহারাজ! ভোমার মঙ্গল হক্, আমি 

স্বস্থানে প্রস্থান করি। | 

হর্ধ্যো | ভূমি .কেন এত ভীত তহচ্ছো, ধনঞ্জীয়ের প্রতি- 
»ভ্্কায় তোমার কি হানি হবে | 
" জয়| বুরুরাজ! ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা কখনই নিথ্য। 
নহেঃ সে খন মণি বিহীন ফণির মত রোধিত হয়েছে, তখন 
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অবশ্য আমাকে ত'র হাতে সংহার হতে হবে| মহারাজ! 

আপনাকে বলবো কি? আমি ধনগ্জয়ের ভয়ে এরূপ ভীত 
হয়েছি, ত। বল্তে পারিনে, যেমন স্বত্যুকালীন শরীর অবসন্ধ 
হয় ঠিক সেইরূপ হয়েছে। অতএব মহারাজ! হয় আমাকে 
অভয়দান করুণঃ নচেৎ আমায় অনুম'ত করুণ আমি স্বস্থানে 

প্রস্থান করি | 

না বুঝিয়া আগে, কেন হেন কাজ» 
করিলাম আমিঃ ওহে মহারাজ ; 
অন্যায় সমরে, প্রব্স্ত হইলে, 

অণ্তরথি মিল, কুমারে বধিলে ; 

এখন বিপদ, ঘটিল যে হায়। 
বৃধিতে প্রতিজ্ঞ, করিল আমায় £ 

বীর ধনপ্ীয়। সমরে অটল, 
ত.হ'রে জিনিতে, কেব। ধরে বল; 

ত।র আগে মোর; নাহিক নিস্তার + 

অবশ্ঠই আমি, হইব অৎ্হ'র; 

ধনপ্তীয় হতে, কে রাখিতে পারে, 

হেন বীর অর্জম, না দেখি সৎসারে ; 
গহে মহারাজ ! দেহ অন্মতি, 

আপনার দেশে, যাই শীত্বগতি ; 
তবে যদি মম, থাকে এই প্রাণ 
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 হুর্ব্যো ॥ সিন্ধুপতি ? তুমি কেন ভয় পাঁচ্ছো” আমর! 
যদি তোমায় রক্ষা করি, তা হলে, কর সাধ্য তোমায় বিনষ্ট 
করে। তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর, আঙর। সকলে 

এফাত্রত হয়ে তোমায় রক্ষা করবো | তুমি হ্শ্চন্তএ সলক 
পরিত্যাণ কর। 

জয়। মহারাজ ! আপনি যাই বলেন, অ'মার অন্তঃ- 
করণ কিছুতেই প্রবোধ মান্চে ন1। 

হধ্যো । -সিদ্ধুপতি, তুমি নিজে মহ:ব।র, রথিত্রেষ্ঠ 
সৌর্ধ্যসম্পান্ন হয়ে, কি নিমিত্ত পাগবগণকে ভয় 'কছে?, 
আমার সমস্ত মেন! ও সেনাপতগণ তোমার রক্ষার্থ নিযুক্ত 

থ,ক্বে। 

( দ্রোণ'চ।ধ্যের প্রবেশ |) 

হষ্যো | গুরুদেব প্রণাম হই | 
ড্রোণ। জয়ন্ত | 
হধ্যো। মহামতি ! সিছ্ুরাজ অজ্নের গ্রতিচ্ঞা 

শ্রবণে অত্যন্ত ভীত ও কাতর হয়েছেন, অতএব এই সমর 
স্থান পরিত্যাগ করে, পলায়ণ করতে উদ্যত | 

দ্রোণ | সিন্ধুপতি! তোমার কোন ভয় নই, তুণ্মকি 
জন্য সমর ক্ষেত্র পরিত্যাগ কে বাসন1 কচ্ছে?, আমি একী 

অদ্ভুত রুহ শির্ধবাণ করবো, তাঁতে প্রবেশ করা, ক'হ।রে। 
সাধ্য নহে। সেই ভয়াবহ বুহ ভেদ করা অজ্জন কোন 
মতেই সমর্থ নহে । তুমি ভয় পরিত্যাগ করে সমরে পরত 

ইপ্;কষত্রিয় ধর্ম পূতিপালন করে পিতৃ পিতামহ পথে অগ্ধ- 
গমন কর স্বৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়জনক নহে। যদ্যপি তুমি 
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ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে জীবন ত্যাগ কর, তা হলে মুঢ় মানন্দ 
গণের হুল্লভ মহাভাগ্য প্রাপ্ত হইয়। পরম পবিজ্ধ দিব 
লোক সমুদয় জয়ল(ভ করিবে | সিম্ধুপতি ! তুমি ভেবে 
দেখ দেখি, এই পৃথিবীতে কে চিরজ'বি আছে? বৃঝ্ 
ভোজ, কৌরব, পাঁগুব, অশ্ব্থমী ও আর আর, মানবগণ সকল 
কেই শমনের আতিত্য গ্রহন কে হবে। 

জয়। আচার্ষত ! আপনি ঘা বলছেন তা সত্য, কিন্তু 

সেই সব্যসচীর প্র 'তজ্ঞা শ্রবণাবধি আমার প্রাণ যে কিপর্য্যস্ত 
ব্যানুর্ল হচ্ছেঃ ত1 বলতে পারিনে । 

দ্রোণ। সিন্ধুপতি ! আমি তোমাকে অভয় প্রদান্ম 
কচ্ছি, অজ্ঞনের প্রতিজ্ঞ হতে তোমায় রক্ষ। করবো । তুমি 

নির্ভয় চিন্তে সমরে প্রবৃত হও । 

(দ্রোণাচার্যের প্রস্থান 1) 

জয়। কুরুপতি ! ধনঞ্জার পুত্রঘাতী মনে করে, কল্য 
আমাকে আক্রমণ করবে । অঙ্ছন যখন আমার বিনাশের 

জন্য ক্ৃতনিশ্চয় হয়েছেঃ তখন তুমি বেশ জেন যে, আমার 

আর কোনমতে নিস্তার নই | আর আমাদের সৈন্য মধ্যে 
এমন কেহ নাই যে অজ্জবনের প্রতিজ্ঞ] অন্যথা! করে, সৈন্য- 
গণের কথা দুরে থাক্ঃ কিদেব কি দানব, ক যক্ষঃ কি 

রক্ষ, কি নাগ, কি পিশাচ কেহই তার প্রতিজ্ঞা বিকলে সমর্থ 

হবে না। অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুণ । দেখ. 

বেন যেন অজ্জ্বন আপন|দের মস্তকে পদার্পণ করে লক্ষ? 
এহন কর্তে সমর্থ না হয়, আর যদি আপনারা আমাকে রক্ষা 
বর্তে না পারেন তবে অন্গম'ত করুণ আমি সমর- কালনখ্” 

পরিত্যাগ করে, স্বস্থানে প্রস্থান করি ? 
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* দুর্য্যো | (কাতরভাবে ) তই ত| 
জয়। কুরুপতি! অজ্জনের সমুখে অস্ত্র গ্রহণ করে, 

এমন বীর আমাদের কেহই নাই। ধনঞ্য় যদি গাণ্ীব ধনু 
একব।র কম্পিত করেঃ তবে সমস্ত মেদিনী কম্পিত হয়, 
এমন কি সেই ময় দেবরাজ নিজে তাহার সমুখে যেছে 
সাহসী হয় না। যে অর্জুন ভগবান শুলপারণর সহ বুদ্ধ করি- 
য়াছেঃ যে অঙ্ঞুন পুরন্দরের আদেশ অনুসারে হিরণ্যপুর- 
বাসী সহত্র দানবের প্রাণ সংহা'র করেছ, সেই অজ্জনের 
প্রতিজ্ঞা হতে রক্ষ। কর! কার জাধ্য, তবে যদ্দি মহাবীর দ্রোণ 
নিজ পুত্রের সহিত ত হইয়। আমাকে রক্ষা করেন, 
তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। নচেৎ আপনার চিন্তা আপনি 
করি। 

ছর্ধ্যো। পিন্ধুরাজ ! মহাবীর দ্রোণচার্যয যদ্দি তোমাকে 
রক্ষার্থে যত্ুবান হন, ত। হলেত, কোন ভয় থাকবে ন।? 

জয়| তাহলে আর ভয়কি? 

হর্ধ্যো। তবে চল আচাধ্যের শিবিরে গমন করি ? 
জয় | চলঃ তিনি যা বলেন ত'ই কর.ব। 

( উভয়ের প্রস্থান |) 



চতুথ অন্ধ! 

দ্রৌপদীর শরন গৃহ । 

দ্রেপদ' আমিনা 

দ্রোগ। (ব্বগত ) হ। পুত্র অভিমন্থ্য ! আজ তুণম সমর- 
তরঞ্জে অন্তত্নণ করিতেছ না? বাপ!ন্কুমি যে আজ. কৌরৰ 
সমরে নিধন হবে ত1 আমি স্বপ্নেও জানি না, আমি জানি 
তুই আমার বক্ষেরধন, তোরমত মহ.বীর আর কেই নেই। হা 
বত্ম ! হ। হতভাগিনী পুর ! আরকি তোকে দেখতে 
পাব নাঃ অর কি তুই মধুর বাক্যে মা বলে আমায় ড- 
কবি ন।| হাদথধ হৃদয়! তুই কি নিতান্তই লে.হময়, 
কুমারের অদর্শনে এখনে? যে বিদীর্ণ হন) এই অশ্চর্ম্য ! 
হয়! আমি কি হতভাগিনী ! আমার জন্যেই ত এই জকল্ 
রুনা? বাপ! আজ্ আমি কি করে তে।র সেই বদনকমল্ 
রণরেণু জমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করবো | হি! পুত্র ! আজ্তুমি 
সমরে নিধন হয়েছ । আমি কি এ স্বপ্ন দেখছি, যার মহাবল 

পরাক্রান্ত অভ্ঞুন পিতা, ভগবান বানুদেব যার মামা মেকি 

আবার সমরে নিধন হবে ? না, আমি এটা কিরূপ দেখছি, 

ও?--একি আমি জাগতে স্বপ্ব দেখচি। প 
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বেগে স্ুভদ্রার প্রবেশ ॥ 

সুভ | দিদি ! কই আমার প্রাণধন, 
কই অভিমল্য হৃদয় রতন, 
নী দেখে ব্যাকুল হয়েছে জীবন, 
€কোথার আমার সে গুণনিধি। 

বল দিদি! বল, এখনি বল, 
কোথায় কুমার, দেখাবে চল, 

না দেখে তায়, আমি সচল, 

প্রতিবাদি নাকিঃ হয়েছে বিধি ॥ 

সমরে নাকি, নিধন ক্মমার, 

কৌরবেরা নাকি, করে অনাচার | 

সপ্তরথি মিলি, করেছে সংহারঃ 
সমর সাগরে, জুমার ডুবেছে ? 

পাইয়ে কুমার, মিলি কত জন, 

বিষম শরেতেঃ করেছে নিধন, 
অন্যায় সমরে, একি অত্ঘটন, 
থুলি শয্যাপরে কুমার শয়েছে ? 

সিখহের শিশুরে,* মিলি শিবাদলঃ 

যেমতি প্রহারে, করি মহাবল, 
দেই মত নাকি, কৌরব সকল, 
ভয় কুমার করেছে নিধন | 
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একি অজস্ভবঃ হয় দরশন, 

ভদ্রার কমার, সমরে নিধন, 

অভ্ভ্ধন র্ীবিত, রয়েছে যখন, 

তার পুত্র আজ, সমরে পতন ॥ 

ধিক ! কুরুক্ষলেঃ ঘভ বীরগণে, 
ধিক । ধিক ! ধিক ! যাদব নক্দনে, 

ধিক ধিক ধিক, মহাবীরগণে, 
একী ব?লকে, ন। পারেক্রাখিভে । 

অভাগা কপালে, এতই জ্বালা, 
পুত্র শেোকানলে, হৃদয় চঞ্চলা, 

কৃত সহ্যা করিঃ হইয়ে অবল।, 

মরেছে কুমার, প্রাণেশ থাকিতে ॥ 

ভীম মহারণে, ভীম কর্ম যার, 
যাঁর ভয়ে ক।পে, পৃথ্থী ধরাধর, 
বিপক্ষ সকল, ভূণ তুল্য - তার, 

দেই মহা।বাহু, জীবিত যখন । 

ভাগ্যদোষে আজ, টুদব প্রতিকুল, 
সমরেতে বল, যাদের অতুল, 
তাদের স্ুসুখে, প্রাণের পুতুল, 

সমর প্রাঙ্গনে, হয়েছে পতন ॥ 

হায় প্র।ণ ! তুমি এখন রয়েছ ? . 

পাষাণ হতেও, কঠিন হয়েছ, 
এখন এ দেহে, বিরাজ করিছ, 

তো হেন নির্দয়ঃ নাহিক আর /” 
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যেই মন প্রাণ, নয়ন ভারা, 
ক্ষণেক না হেরে, আমি হই সারা, 
নয়নের মণি+ হইন্থ কি হারা, 

বিনে অভিমন্যয+ সকল আধার ॥ 

পাণ্ডকুল শশী, অন্ত গত হলো, 
জীবিত অজ্জ্ঞন, কুমার নরিল, 
শিবাক্ধলে আজঃ সিৎহেরে জিনিল? 

একি অসভ্ভব, সম্ কৃক্তু হয় | 

বায়সের গণ, গরুড়ে জিনিল। 

জঘন্ত মণ্ড.ক, এতই বাঁড়িল, 

দ্বিরদ মস্তক চরণে ঘাতিলঃ 

একি হলে। যংহা+ হইবার নয় ॥ 
ব,রপুত্র মে.রঃ বীরের নন্দন, 
যদব ভাগিনা, জানে সব্বজন, 

ক্ুরুদলে করে, ত'হু।রে নিধন? 
এ হতে অ।শ্চধ্যঃ কি অছে আর। 

মিলি সাত জন, সুক্মার মতি, 

জয়দ্রথ আদি, দড্রোণাচাধ্য রখি, 

সমরে কুমারেঃ করে হেন গভিঃ 

ভারত সমত্রঃ এত অত্যাচার ॥ 

কুরুকুলে আর, নাহুক নিস্তার, 

সম্থুলে সকলে, হইবে সহহ।র, 
যখন মেরেছে, ভদ্রার কুমার, 

তখনি কৌরব গেছে ছারখার ॥ 
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(বক্ষে করাবাত-পুর্রবক ) 
এ হৃদয় মম; কীর্ণিছে যেমন, 

বিপক্ষ রমণি+ ক।দিবে ভেমন, 

কুরুকুল হ্্, হই বে নিধন, 

সতর বচন মিথ.] না হইবে | 

ভ!রত সমরে, নাহিক নিশ্তার, 

কৌরব কুলের, হইবে সংহাঁর, 
» নতুবা কেন রেঃ এত অত্যাচার, 

মরিবে মরিবেঃ অবশ্য মরিবে ॥ 

(পতন ) 

দ্রোৌপ। (চেতন প্রাপ্ত) ভগিনী ! যাদবহ্মারি ! উঠ, 
আর কেন? ঢের হয়েছে, আর এ পাপ জীবনে কাজ কি ? 
এ পাষাণ দেহে আবশ্যক কি? চল ভ্জনে জীবন ত্যাগ 
করিণে। যখন আমার সেই জীবন সব্বন্দ অভিমন্তয সমরে 
প্রাণ ত্যাথ করেছে তখন আমাদের বেচে থাকায় ফল কি? 

যখন মহাঁবীর অজ্ঞ্ঞন জীবিত থাকতে, ভীম কন্ধা ভীম 
জীবিত থাক্ভে জেই যন্তুকুলপত যাদব ভাগিনা অন্যায় 
সমরে নিধন হলো» তখন আমাদের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট 
আছে । ভগিনি ! অর নাঃ চল অনলে প্রবেশ করে সকদ 

যাতন। হতে নিক্ষুতি হই গে। 

বাজদেবের প্রবেশ | 

বাজ। (ব্বগ্নত ) ভাইত, ভগিনী ভদ্র পন্রশে খেত 
চেতন] হয়ে ধূল!তে পড়ে ররেছে, পতি প্রাণ ক্রুপদ কুমাও 
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আভিমন্থা শোকে পাগলিনীর ন্যায়, বৎস্য হীনা হরিণীর 

মত ইতস্ততঃ দফি নিক্ষেপ কক্ছেঃ আর স্ুভদ্রাকে প্রবোধ 

দিচ্ছে |. অ'হ। | ঈশ্বরের কি চমৎকার কার্য ! দ্রৌপদী নিজে 
শোক-সাগরে মগ্ন আবার শে।ক-সাগর মগ্ন ভদ্রাকে প্রবোধ 

প্রদান কচ্ছে | আমি কি করেই বাঁ,নিকটে যাই, কেমন 
করেই বা এদের প্রবোধ দিই | যা হক এদের যি শোকবেগ 
নিবারণ ন। করি তাহলে ভুষ্টদল সমুলে নির্,ল হওয় 
স্রকঠিন হবে | (ক্ষণকাল চিন্তা) সুভদ্রা আমার নিতান্ত 
অভিম।নিনী, তাতে আমার প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি, আমি 
তাকে কিকরে শান্তনা করবো । যা হক্ একব'র নিকটে 
যাই। 

স্থভ! (বক্ষে করাঘাত পুর্বক) হা নিদারুণ কাল! 
তে'র আর্ম কি দৌষ করে ছিলাম, তুই কি দোষে আমার 
হৃদয় অর্ধস্ব হরণ কল্লি। তোর মত নিষ্ঠর আর কে আছে । 
আমার সবে মাত্র একটি হৃদয় রতন; তাও তোর করাল কবলে 
প্ররষ্ট হলো । 

বানু | ভিন! আর কেন? ক্ষান্ত হও, আর কেন 

ব্থা শোকার্ত হৃদয়ে আর্তনাদ কচ্ছে। ! শোককে অন্তর হতে 

দুরিককত কর । তুমি অভিমন্্যুর জন্য আর শোক কর ন1। 
জগতের জমস্ত ভূতগণ কালের বশবন্তাঁ, ক'ল সকলকেই 
সংহার করে থাকে | - 

স্র্ভ| ভ/ই ! আমি সেই পাঁষাণ ময় কালের কি অপ- 
রাধ করে ছিলাম যে, সে আমার হৃদয় নিধিকে হরণ কলে । 
আসামশনে২ জান্তেম আমি বীর পত়ী, বাসুদেবের ভগিনা, 

অংমার অহঙ্কারের সীম নাই, আমি জগতে কাহ!'কেও ভয়, 
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করি না, কিন্ত জগদীশ্বর আমার সেই অহঙ্কার একেবধে 
চর্ণ করেছেন । 

বাস্ু। ভদ্রে! তুমিযে বীর পত়ীঃ আমার ভগিনী, 
বীরের মাঃ ত1 সকল সত্য, কিন্তু তোমার পুজ যেরূপ 
লে'কাতীত কার্য করে জীবন ত্যাগ করেছে, তা অন্য কোন 
বীর, বা কোন ম'নবেরই সেরূপ ঘটেন1। ক্ষব্রকুল-জাত 
বারগণের যে রূপে প্রাণ ত্যাগ কর! কর্তব্য তোমার পুজ্ 
সেই রূপেই প্রাণ ত্যার্থ করেছে | অতএব অতিমন্যর নিমিত্ত 
আর অঠুতাঁপ করবার আবশ্যক নাই । 

সুভ। ভাই ! আমি কি করে সেই লোচনানন্দকর 
বৎস অভিনন্থ্যর মুখকমল বিশ্বৃত হবো; আর কে আমায় ম 
বলে ড'কৃবে, অনি কিকরে বংসের মধুমাখা কথ] ভুলে 
বংব | আমি আর এ জীবন রাখ ব নাঃ তোমারই জম্ম,খে এই 
পাপ জীবন পরিভ্যাথথ করবে। | আমার অভিমন্থ্য যে পথে 
গেছে আমিও সেই পথে যব। 

বাসু | ভগিনী যহ.বার মহাবণশ!লী অমন ভাগ্য 

ক্রমেই বীরগণের অভিলভ গত লাভ করেছে ? তোমার 
পুত বহু সংখ্যক শক রমরে নিধন করে» পবিত্র অক্ষয় 

লোকে গমন করেছে | স!খুগণ তপস্যা, অরন্ষচর্যয শংন্্র ও 

প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি লাভ করেন, তোমার পুজ্জ সেই 
রূপ গতি লাভ করেছে । ভদ্রী! তুমি বীর জঙ্গনী, বীর পু; 
বীর নন্দিনী, তুমি বীর বান্ধবা$। অতএব হুমারের জন্য 
তোমার শে'ক কর। কোন মতেই উচিত নয় | 

জ্ুভ | তোমার প্রবোধ ব'ক্যে আমার শোকার্ত হদন্বস্ধখা 

নই ট্যয অবলহগন করবে না। বীর রমণীর যদিও শোকে 
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জনে পতিত হয়ে শিবাহছলের সহিত- সুখে কালাভিপাঁত, 

কচ্ছেঃ একি আমার হৃদয়ে সা 'হয়ণ. বন্দিগণ সহর্ষে 

সর্ধবদ1 যার স্তভিপাঠ কতো আজ কি না সেই যহ'বাহ 
পুজের নিকট ভুরস্ত রাক্ষযগণ ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার কচ্ছে| 
হু] বৎস! পাণ্ডব, বক্ও-পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকৃতে 

কে তোমায় অনাথের ন্যায় সংহার কলে | হা পুন্জ! আনি 
তামীকে দর্শন করে ভৃপ্তি লাভ কর্তে পারি নাই, অতএব 
তোমার চত্দ্রবদন দেখাবার জন্য আজ আমি নিশ্চয় ককতান্ত 

ভবনে গমন করযোৌ । বাপ! আর কখন তোমার যেই 
অকলঙ্ক চাদমুখ দেখ.তে' পাব ন1| ভীমসেন 1 তে'মাকেও 
ধিক ! ধনঞ্জীয়! তোমার ব'হুবলে ধিক ! হায়! কুমার যখন 

যুদ্ধে গমন কলে. এর] কেহ পুজ্কে রক্ষা কর্তে সমর্থ হলে! 
না। হায়! আজ আমি সেই সুক্মারমতি “কুমারকে 
দর্শন না করে অমন্ত পৃথিধী অন্ধকারময় দেখছি | হা বংস 
অভিমন্থা ! তুমি ধনঞ্জয়ের পু» কেশবের ভাগিনা, নিজে 
মহাবীর ! ভূমি সমরে নিহত হলে, আজ কি দূপে তা নিরী- 
ক্ষণ করি । হ। কুমার ! ভূমি আজ ত্বপ্প প্রাপ্ত ধনের মত দৃষ্ট 
হয়ে বিনষ্ট হলে | হায় ! এখন জান্তে পাল্লেম মানবগণের 
সমস্ত দ্রব্যই জল[বিখের ন্যায় অনিত্য। আমি সকলেই জহ্য 
কর্তে পারবে, কিন্ত তোমার সেই নবীন] ভাষ্য মমোৌবেদ- 
নায় অহ্থির হলে আমি কি করে ত'কে শান্তনা করবো । 

ড্রোগপ। . বোঙ্গদেবের প্রতি) দিনবন্ধু! অনাথনাথ। 
আমর অভিমন্থ্য কোথ। ? আমি আগে যদি জান্তেম আমার 

স্প্রে এরূপ অমঙ্গল ঘটবে, তা হলে কি আর. ক্ষুষারকে 
চক্ষে আড়াল কর্তেম। দয়াময়! ভোমাতে নাকি আমার 
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সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাই আমি অভিমন্থ্য হারইছি| হ্থা 
বৎস! : কোথায় তুমি ?আমি এখনি ভোমার অঙ্গগমন 
করবো । | 

বাজ | সথি! তুমি যা বলছে তা সকল সত্য, কিন্তু 

ক্ষব্রধর্ম অনুসারে অভিমন্থ্য পরমগভি'লাভ করেছে! আমি 

ইচ্ছা করি আমাদের বংশজাত সকলেই যেন এইরূপ গতি 
লাভ করেন, আর বীরপুরুষণণের কর্তব্য. সমরাঙ্গনে জীবন্ 
বিসর্জন দেওয়] ? ভ্রপদকুমারি ! আমি মুক্ত কে বল.ছি, 
ঘিনি ক্ষত্রক্ুলে জন্মগ্রহণ করেছেনঃ তিনি যেন জন্ম,খ সং" 
গ্রামে জীবন ত্যাগ করেন | 

ড্রৌপ। দ্িননাথ ! তুমি আমার ভ্বঃখ নিবারণের উপাঁয়, 
তোম1 হতে অপার হ্ুঃধ সাগর হতে উদ্ধার হয়েছি । কিন্তু 
নাথ! এখন আর আমার বেঁচে কি ফল? এতদিনে জান- 

লেম যে বাসুদেব আমার প্রতি প্রতিকুলঃ তা না হলে সেই 
পাপমতি জয়দ্রথ কি আমার পুজ্রকে বিনষ্ট কর্তে পারে | 
একট সামান্য বলককে কি না সাতজন মহারথিতে মর্্- 

ভেদি শরনিক্ষেপ কলে, পাপাত্মাদের হৃদয়ে কি দয়ার লেশ্ 

মাত্র নাই। অনাথনাথ ! তুমি জীবিত থাকতে আমার অভি 
মন সমরে সংহ।র হলো? এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি 
আছে। | | 

বান্ছ | তি! শোক পরিত্যাগ কর, হুট জয়দ্রথ যে কল্য 
শমন ভবনে গমন করবে, তার আর সন্দেহ নাই। যখন 
অজ্জ্বন প্রতিজ্ঞ করেছে, তখন তার আর কোনমতে নিস্তার 

নাই, তোমার পুত্রহস্তাঁগণ য়ে, স্কুলে নিহত হবে তুরীয় 
কিছুমাত্র সংশয় নাই | তোমার পুজ্ব অভিমন্থ্য- একাকী,ফে 
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কার্য্য সাধন করেছে, আমর1 সকলে একত্রিত হয়ে সেই 
কাধ্য সাধন কচ্ছি। এখন তূমি এক কাজ কর, সুভদ্রাকে 
আশ্বীষিত কর, উত্তরাকে প্রবোধ দাও) আমি যাভে সেই 
অভিমন্থ্য-হুস্তাগ্ণণ অতি শীঘ্র কালভবনে নীত হয়, তার চেষ্টা 
করি গে। আমি তোমাকে বারবার বলচি তুমি আর শোকা- 
কুল হওন1, তা হলে আমাদের কোন কার্যযই সমাধা হবেনা, 
এখন আমি চলেম। 

বাজদেবের প্রস্থান | 

উত্তরার বেশে প্রবেশ | 

উত্ত| (পতিত হইয়া) প্রাখেশ্বর ! হৃদয়নাথ ! আরকি 
তোমাকে দেখতে পাব না, আমি আজ অনাথিনী হলেম, 
আজ আমি সকলেই শুন্যময় দর্শন কচ্ছি আজ আমি পৃরথি- 
বকে যেন অন্ধকারময় নিরীক্ষণ কঙ্ছি। নাখ! ভুমি অভা- 
গিনীকে একাকিনী কার কাছে রেখে গেলে, মাধবিকা আর 
কার আশ্রয়ে বদ্ধিত হবে | হৃদয়েশ্বর! আর আমার কে 
আছে? নাথ! তুমি আমার আশ্রয় তরু, প্রাণেশ্খর ! তুমি 
কেন সমরে গেলে? তুমি যদি সমরে না যেতে তাহলে ত 
আর হ্ষ্ট অরাতিক্ুল তোমাকে সংহাঁর কর্তে পার্তন৷ । 
নাথ! আজ তুমি সমরক্ষেত্রে নিপতিতঃ আজ তুমি শিবা" 
কুলে পরিবোধ্ঠিত, আজ তুমি শুকনিও গৃধিনীর পক্ষচ্ছায়।তে 
আচ্ছাদিত, একি আমার হৃদয়ে সঙ্থ হয়| প্রাণপতি ! আ- 
মাকে সহগাঁমিনী করঃ তা হলে আমার শোকানল নির্বাণ 

সহস(বক্ষে করাঘাত) হৃদয়! তুমি এখনি বিদীর্ণ হও 
জীবন! তুমি এখনি এপাপ দেহ হতে নির্গত হওঃ ভুমি কি 
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সুখে আর এ দেহে বাজ কচ্ছেঃ যত শীঘ্র পার এ পাঁষণ- 
ময় দেহ হতে নির্গত হওঃ তা হলে আমার সকল জ্বাল “নবা- 

রণ হয়, হ। প্রাণেশ্বর | হা হৃদয়পতি ! মুচ্ছ?) 
দ্রোপ। বৎষে ! বিরাটকুমারি ! ওঠ, আমাদের সকলের 

এক অবস্থা, বসে ! আর কেন+ অদষ্টের ফল কে খগ্ন কর্তে 
পারে। জগতের গতই এইরূপ, সকলেই কালের অধিন, 
ক'লকর্তৃক সব লকেই নিত হতে হবে। 

উত্ত। দেবি! কলের কি এতই প্রর্ভাব, কাল. কি আমার 

জন্যই হয়েছিল 1 রে হ্ব্তক;ল! তোর কি কিছুমাত্র বিবে- 
চনা নই, আমার সবে মাত্র একগী অশ্রয় বক্ষ তাও 
সমূলে উৎপ'টন কলে? তবে আর যাই কোথায়? দেবি! 
অর আমার জীবনে ফল কি? 

ড্রৌপ। ব'ছ। বিরাটহুম রি! চল এখন গৃহে চল! 

(উত্তরার হস্ত ধারণ, পুর্বক সকলের প্রস্থান | 



পঞ্চম অন্ক! 

€কলাস পর্বত | 

কষ্র্ছবনের প্রবেশ । 

কষ | অজ্ভ্বন! কাল অতি ভ্ুর্জয়; ক'ল জমুদায় ভূত- 

কেই সকল বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষ 
হওন1| পার্থ! তুমিকি জন্য বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, 
হে পগ্ডিতবর |! তেমার শোক করা কোনমতেই উঠি নয়, 

শেক কলে কাধ্য হানি হয়, অতএব শোক ত্যা্থ করে কর্তব্য 
কাধ্যের অনুষ্ঠান কর। শে।ক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু । 

যেব্যক্তি শেকে মগ্ন হয় সে বিপক্ষগণকে আনন্দিত ও 

মিত্রণ ক্ষীণ আর নিজে স্হ.র হয়ঃ অতএব অ'র শে'কে 

অভিভূত হওন।। 

অড্ভ্ব | কৃষ্ণ ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার পুত 

হস্তা হুর্বত জয়দ্রথকে কল্য বিনাশ করবোঃ কিন্ত মহ'বীর 

হৃতরাষ্$ট গণ সকলেই আমার প্র।তজ্ঞা বিফল মানসে সিন্ধু 

পাঁতকে রক্ষা কররে তার আর সন্দেহ নই | নরাধম জয়- 

ড্রথ একদশ অক্ষৌহিনীর হত।বশিষ্ট অতি ভ্ুজ্জয় সৈন্যও 

মহাবীরগণে পরিরভত হলে, কার সাধ্য তাকে নষ্ট কষ্ষে। 

বাসুদেব! আমি বোধ করি, প্র'তজ্ঞা ভার হুতে মুক্ত হতে 

পারব না, আমার প্রতিজ্ঞ। বিফল হলে আমি কি প্রকারে 

জীবন ধারণ কর বো? এক্ষণে আমার দুখ মোচনের ইচ্ছ 

্ুর্-প্রুবল হচ্ছে 
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রুষ্ | অজ্জ্বন ! তার জন্য তোমার চিন্ত। কি? দেবাদি- 
দেব যা দ্বারা সমস্ত দত্যগণকে সংহার করে ছিলেন, সেই 
সনাতন পাশুপত অস্্কে মরণ করঃ ত। হলে কালি অবশ্য 

তার দ্বার। নরাধম জয়দ্রথকে বিনাশ কর্তে পারবে | 

আর যদি ভুলে গিয়ে থাক, তবে সাবধানে মনে মনে মহা" 
'দেবকে স্মরণ কর। তুমি তাহার ভক্ত, নিশ্চয়ই তার প্রসাদে 
'সেই পরম অস্ত্র লাভ করতে পারবে । 

অভ্জ্ব। হে কৃঙ্ত! আমি কখন তোমার বাক্যের অন্যথা! 

করি নাঃ ওাপনার বাক্য আমার শিরৌধাধ্য ! এই আমি 

দেবাদিদেব মহাদেবের স্তবে নিমগ্ন হলেম | (উপবেশন 

পূর্বক করযোড়ে) “হে দেব! তুমি সর্ববঃ ভব, রুদ্র, বরদ, 
পণুপতি, উগ্র, কপদ্দশশ, মহ।কেব, ভীম, তর্ক শান্ত) ঈশান, 

মখন্র। দেব! তুমি অন্ধক হন্ত।, কার্তিকের পিতীঃ নীল- 

গরীব, ও বেধা। ভূমি পিনাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভূ, বিলো- 
1 হিত, ধুম ব্যাধও অপরাজিত | তুমি নিত্য, নিল/ঃশিখণ্ড, শুল- 
ধারী, দিব্য চক্ষু, হর্তা, পাতা, তিনেক বস্গরেত। | তুমি অব 
চিন্ত, অন্বিকানাথ ! অর্ধদেব-স্তত, বৃষপ্ধজ, মুড, জটিলও 
ত্রদ্ষচারি। তুমি তপন্বী, ব্রন্ষণযঃ জিত, ব্শ্বপাতা, বিশ্ব 

অস্টা ও বিশ্বব্যগী। তুমি সর্বসূতের সেবনীয়প্রভু ও 
দেব মুখ । তুমি শঙ্কর ও শিব, তুমি বাঁক্যের পাত প্রজা- 
পতি, বিশ্বপতি ও মহাত্্া পতি। তুমি সহত্র শিরা? জহত্ঞ 
ভুজ, সহজ নেত, সহজ পক্ষ | তুমি জংহর্তা, হিরণ্যবর্ণ 
হিরণ্য ককচ ও ভক্তানুকাজ্জী | তোমাকে নমস্কার করি | 
হে দয়াময়! হে প্রো! আমাদের মনোরথ পূর্ণ কুর| রর 
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মহ।দেবের প্রবেশ | 

মহ:দেব। (হাজ্য পুর্ব্বক) হে বাসুদেব ! হে অজ্জ্ন ! আগি 
তোমাদের স্তবে পরিতুষ্ট হয়েছি । এক্ষণে বর প্রার্থনা কর | 

কষ | পশুপতি ! আপনি ত সর্ধব অন্তর্যামী, আপনি 7 
সকল জানেন, তবে আপনার কাছে কি প্রান করবো | 

মহ|দেব। "হে বীরদ্য়! আমি তোমাদের মনোগত 
অভিপ্রায় অগ্রে জীন্তে পেরেছি, ভে'মরা যে কায়মনোব ক্যে 

আমার নিকটে এফেছঃ আমি তাহা সত্বরে প্রদান করি 
তেছি। পুর্বে আমি যেশর ও শরাসন দ্বার। *দেবণের 
শক্রদিগকে সংহ।র করে ছিলাম, জেই দিব্য শর ও শরাঙন 

নিকটবর্্ত এক অম্বতময় সরোবরে নিহিত অ.ছে তোমর। এ 
শর ও শরামন আনয়ন কর। 

কক । (জহ।স্যে) তথাস্ত। 

উভয়ের গমন। 

ধনুর্ববাণ হস্তে কুষ্ণর্নের পুন প্রবেশ | 
অজ্ভ্ধ। (মহাদেবকে প্রণাম পুর্ববক ধন্র্ববাণ প্রদান । রা 
মহাদেব। অজ্জ্ধন! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হক্.১ এ 

নাও১ এই ভয়ঙ্কর পাণুপত অস্ত্র এতেই তোমার মনে।ৰ। রা 
পুর্ণ হবে। 

কৃষ্ণ । দেব! আপনার বাক্য কখনই বিকল হবার 
নয়। আপনি যখন অজ্জ্রনের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন তখন 

ওর আর কোন বিন্ননাই। দেব! আপনার চরণে অসংখ্য 
প্রণাম । (প্রণাম ) 

- অর্জু। পার্ধ্বতি পতি !আপনি জগৎপতি আপনাকে নমস্কার 
করি) আপনার পদ কমলে আমি ঘার ব'র নমস্কার করি | 



যঠ অস্ক! 
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সভাগৃহ 

যুধিষ্ঠির আমীন । 

কঞ্েের প্রবেশ ও উপবেশন। 

যুধি। জনার্দন! তুমি আমার সব, অমরগণ যেমন 
দেখরাজ»ইন্দ্রকে আশ্রয় করে ছিলো; আমরাও তোমাকে 
সেইরূপ অশশ্রয় করেছি। এখন আমাদের জয় ও. সখ 
তোমার উপর নির্ভর। তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, বনে 

বাস ও শক্রগণ কর্তৃক বহুবিধ ক্রেশ, দে সকলি তুমি অব- 

গত আছ। হে ভক্ত বসল ! হে জগত পতে ! হেবাসুদেব! 

আমাদের সমুদয় সুখ তুমি অংগ্রামে জয় পরাজয় তুমি | 

এখন আমার এই প্রার্থনা যে আমার চিত্ত যেন ডোমার 
প্রতি সর্বদ1 প্রমন্্র থাকে । আর তোমার প্রসারদে যেন 

ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা বিফল না হয়| বাসুদেব! আজ তুমি 
তরণী স্বরূপ হয়ে, আমাদের ভ্রঃখ ও প্রতিজ্ঞ। রূপ মহাসাগর 
হতে উদ্ধার কর) আপনি আমাদের সারথি হয়েছেন । 

কিন্ত সারথির যত্বে সংগ্রামে যে রূপ কার্ধ্য সিদ্ধ হয়ঃ শ্ক্র 
বধোদ্যত রথি কর্তৃক সেরূপ হওয়] কঠিন । অতএব হে 
শঙ্ছাচক্রধারী গদাধর ! তুমি এই অতলম্পর্শ কুরু সাগর- 
নিমগ্ন ভরণী বিহীন পাগুবগণকে উদ্ধার কর | তুমি যেরূপ 
বিপদ কালে বঞ্তিগণকে পরিত্রাণ করে থাক, এখন মেইক্ধপে 
আমাদের পরিত্রাণ কর। চা 
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কষ| মহারাজ! আপনি কেন বুথ চিন্তা সলিলে 

নিমগ্ন হচ্ছেন, মহাবীর পার্থ যে রূপ ধনুর্দধর ও সমর পার- 
দর্শা দেব লোকেও সে রূপ কেহ নাই, আমি মুক্তকণ্টে 
বলছি, আপনার সেই গাণ্ীবধারি অজ্ভন সমস্ত শত্রকুল 
নিধন করবে। অর আধ্িও অর্জনের মত ভর্যোধনের 
সেনাগণকে বিনষ্ট করবো | অজ মহাবাহু অর্জন সেই 
পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় অভিমন্থ্য হস্তা জয়দ্রথকে স্ুসানিত শর 
দ্বার পৃথিবী হতে অপসারিত করবে। আর গৃধ প্রভৃতি 
প্রচণ্ড নর মাৎসাশী হিত্আ্র জন্তগণ মহানন্দে ভার মাংস 
ভোজন করবে । সে ভ্ষ্টের আর কিছুতেই নিস্তার নাই । 
সে যদি দেবরাঁজ ইন্দ্র, এমন কি, যদি আপনার কিতা! আমার 
শরণাগতভ হয় তথাপি তাঁকে অর্জনের হস্তে বিনষ্ট হতে 
হবে | হে রাজন ! আজ অস্ঞুন অবশ্থাই জয়দ্রথকে বিনাশ 
করবে । আপনি বথা শে।ক *রিত্যাগ করুন | 

অঙ্ঝন্র প্রবেশ । 

অভ্ভ্। মহারাজ ! অ'ভবাদন করি ? 

যুধি। (আলিঙ্গন পূর্বক ) ভাই অজ্জন ! তোমার থে 
রূপ বীরত্ব আর, বাসুদেব যে কূপ আমাদের প্রতি প্রন 
তাতে আমার বেশ বোধ হচ্ছে যে, সংগ্রামে তুমি নিশ্চয়ই 
শক্রগণকে পরাজয় করবে। আর তোমার লগা কোন 

মতেই বিফল হবে না। 

অভজ্জব। (হাস্য বহনে ) আধ্য ! ত নিরপাী লভ. ক- 

রেন,আমি বাজদেবের প্রভাবে কল্ অত আ'শ্চধ্য বিষয় 

দেঁখিছি | 
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যুধি| তবে আর ভয় কি? জুহাদগণকে আহ্বান করে+' 
সংগ্রামে সজ্জিভূত হও । 

অঙ্ছব। বাজদেব! অ'জ্ যেব্প কার্য সকল দেখ! 
যাচ্ছে, তাতে আমার নিশ্চয়ই . বোধ হচ্ছে যে, সমরে জয় 
লাভ হবে। আর সেই পাঁপমতি জয়দ্রথ আমার বীর্ধ্য প্রভাবে 
শমন ভবনে গমনার্থ যে স্থানে অবস্থিতি কচ্ছে, আমি সেই 
স্কানে গমন করবো । 

(সেনাগণের প্রতি) সাজ. সাজ. সেন।গণঃ+ করিতে সমর । 
স্ধর তৃণ ধনুর্বাণ, হইয়ে তৎপর ॥ 
হুউদল কুরুবল, করিতে নিধন | 
এখনো উদ্যোগী হও, যত টসন্যগণ ॥ 
এ দেখ ভুষ্টদল, আনন্দে মেতেছে | 
এ দেখ কুরুগণ ভেরি বাজীতেছে ॥ 
মার, মার, মার জব, ড্ুষ্ট কুরুদল | 
সকলে সংহার কর যত মহাবল ॥ 
অভিমন্থ্য পুক্র মোর, সমরে মেরেছে। 

তাতেই তাদের এত, আনন্দ বেড়েছে ॥ 
সাত জন মহা'রথি, একত্র হইয়ে | 
কৃমারে মারিল রণেঃ অন্যায় করিয়ে ॥ 
একি অয্স্তভব আজ্ঃ হয় দরশন। 

সিংহের মস্তকে হায়! ঘাঁতিল চরণ ॥ * 
জঘন্য জঘ্ব,কেঃ একি, আম্পর্ছা বাড়িল । 
ভেকেতে ফণির শিরেঃ নাচিতে লাগিল ॥ 
সেই পাঁপে স্ববৎশে, ঘজিবে হ্ুর্যেোহন | 
মন হস্তে সিন্ধুপতি,ঃ নিশ্চয় নিধন ॥ 
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কেমনে নিস্তার আজ, হবে পাপমতি 

অবশ্য শমন ধামে, হবে তার গত ॥ 
এই আমি ধনুব্বাণ, করিনু ধারণ | 

পাপমতি জয়গ্রথে, করিতে নিধন ॥ 
অবশ্য ত'হ।রে আমিঃ এখনি কাটিব। 
এই শরাঘাতে আমি, তাহারে বধিব ॥ 

মম হাতে কথন যে, রক্ষা নাহি ত'র। 

অতিমন্য পুত্র ববে, করেছে সংহার। 

সকলের প্রস্থান 



সমর স্ছল। 

যোদ্ধ বেশে অন্ন ও কঞ্চের প্রবেশ | 

অঙ্জব। (ব্বগত ) হ1 সমর ভূমী! আজ তোমার কি 
মনোহরশোভা ॥ আজ. তোমার কি আনন্দের দিন ? আজ 

তোমাতে কভ শত মহাবীরগণ সমাগত হয়েছে ; আজ ক্ষত্র- 

বীর সকল জীবনাঁশ] ত্যাগ করে নিজ নিজ অস্ত্র সহায় পূর্বক 
স্কলেই সকলকে বধ কর্তে উদ্যত! ভোমাতে যে একবার 
পদার্পণ করে, সে একেবারে স্সেহ মমত। পরিশুন্য হয়, 
তাঁর অন্তর এককালে ঈর্ষা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ । রণ ভুমী! 
জগতে তু'মই ধন্য ? তুমিই বীরকুলের একমাত্র আশ্রর ! যে 
সকল মহাবীরগণ সমরে জীবন ত্যাগ করে, তুমি তাদের 
অঙ্কে ধারণ কর। তে'মার এরপ শোণিত লিপৃজা যে, জমস্ত 

পৃথিবীর নর-শোণিত পানে তোমার পিপাসা নিবারণ হয় 
না। তুমিই আমার অভিমন্থ্যর শোণিত পান করেছ) আজ 
অ.বার জেই পাঁপমতি হুম'র-হস্তাগ্রণের শোণিত *খনে 
পরিতৃপ্ত হবে। গৃগ্র প্রভৃতি জাৎমাশী পক্ষি সকল 
মাৎম ভোজনে আনন্দ প্রকাশ করবে । আজ শিবাতুল 
তাদের চারিদিকে হৃত্য করবে। আজ্পিশাচগণ আনন্দে 
বিহ্বল হবে। 

৪ ) 



৩৮ জয়দ্রথ বধ নাটক | 

কষ | পার্থ! এ দেখ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ভয়ঙ্কর ব্যুহ 
'রচন। করে, ধনুবর্বাণ হস্তে মহাদেবের মত তোমার আগমন 
প্রতীক্ষা কচ্ছে, আর বীরগণ সকলেই সশস্ত্রে আমম্দ গ্ননি 
কচ্ছেঃ এক্ষণে বিলঘে আর ফুল কি? তুমি অস্ত্র ধারণ কর, 
সমরে প্রবত্ত হও | 

অজ্ঞ | বাসুদেব ! এ অভি ভয়ানক বুযুহ, এ বুুহ ভেদ 
করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। -গুরু দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক ব্যুহ 
স্বার রক্ষিত হচ্ছেঃ অন্যান্য যৌদ্ধাগণ দ্বার] ব্যুহ সন্ত্রিবেশিত 
হয়েছে, পাঁপমতি সিন্ধুপতি যে কোথায় রয়েছে, তাঁর কিছু 
মাত্র নিদর্শন নাই | বাসুদেব | এক্ষণে কি করি, আমি তার 

কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। 
কৃষঃ। ধনঞ্জীয়! এখন আর বিবেচনার সময় নাই+ যত 

শীত পার দ্রোণাচার্ধ্য ও অন্যান্য যোদ্ধাগণকে সমরে পরাজয় 
কর, ব্যহ মধ্যে পর হয়ে, হুরাচার জয়দ্রথকে অনুসন্ধান 
করে, ভুষ্ট পাঁণ ভয়ে কোথায় যে লুক্রে আছে ত1 বলতে 
টা না। | 
অঙ্জু। সে ভ্রাঁচার কি; লুক্কা়িত হয়ে রক্ষ। পাবে, পাপিস্ঠ 

কোথায় পালাবে, যেখানে যাবে সেই খানেই ভাকে বিনষ্ট 
করবো | এমন কিঃ সে যদি দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় লয়, 
ত1 হলেও তার নিস্তার নাই। স্বর্গে, পাভালে জলধীর অতল 
জলে, পর্বতে, কাননে যেখানে পালাপে সেইখানেই তাকে 
সংহার করবে । 

ওরে পাপমতি ! পলাবি কোথায় ? 

১ মম হস্তে তোর, মরণ নিশ্চয় $ 
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ভরাঁচার ! এবে, নাহিক নিস্তার, 
ভারত সমরে, হইবি জংহার ; 
মারিব মারিবঃ অবশ্ঠট মারিব১ 

কাটিব কাটিব, অবশ্য কাটিব ; 
যদি শুলপানিঃ সহায়ে ভোমারে, 
আসে এ সমরে, জিনিভে আমারে ই 

কিঘ। পুরন্দর, রক্ষা! করে তোরে, 
তথাপি মরিবি, এ ঘোর সমরে £ 

অভিমন্্ু পুজ্রঃ সুকুমার মতি, 
এক পেয়ে ভার, করেছ ভুর্গতি ; 
মিলি সাত জন, মেরেছ তাহায়ি 

এ ভ্ঃখ কি মোর, ক সহ্থ হয় 
যেমন ভহারেঃ করিছ নিধন, 

তাঁর পতিফল, পাইবে এখন ; 

হ্ুষ কুরুদলে, সকলে মারিব, 
বংশে বাতি দিতেঃ কারে ন। রাখিব ৯ 
অন্যায় সমরে। কুমারে বধেছ, 

তখনি নিশ্চয়, সবাই মরেছ £ 

স্বর্গে বা পাতালে, পর্বত শিখরেঃ 
জলঘীর জলে, কিছ। সুরপুরে ; 
যেখানে যে যাবে মারিব তাহায়। 
এ প্রতিজ্ঞা মম, বিফল কি হয়ঃ 

দাও কৃঝ দাও তীক্ষ শরাসন, 
দাও ভীক্ষ শর, সমর কারণ; 
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সকলে সমরে, মাগিব মারিব, 

সমরের শিক্ষ1, কেমন দেখাব ; 
কার জোরে করেঃ এত পাপাচার, 

কে শিখায়ে ছিল হেন অহঙ্কার ; 
সাঁত জন জুটে, মারে এক জন, 
যার যত বল, জেনেছি, এখন 

হুষ্ট হর্ষ্যোধন, বড় পাপমভি, 
সদরে হুমারে, করে হেন গতি ; 

তারি মহাপাপেঃ মক্িল সৎসার, 

পিতামহ ভীক্ম হইল জহহার 
এতেক প.ভাপ, কার বলে করে, 

জানে না৷ অজ্জ্নে» জীবিত সমরে ; 
কৌরব কুলের, রাখিবন। কারে» 
মম হস্তে যাবে, শমনের দ্বারে; 

দড্রোণ মহাম তি যোদ্ধাপতি আজ 

ব্রহ্ম কুলে জন্মে নহি কৌন লাজ, 
কেমনেতে তিনি, অনুমতি দিল, 

কি করে বালকেঃ সকলে বধিল 3 

হেন ভ্ুহখ কত? সহ্য মম নয়, 
প্রতিজ্ঞ! করেছি, মনেতে নিশ্চয় ; 

' কৌরবৰ সমরে, সকলে মারিব, 

অভিমন্যু সাথি, সকলে করিব; 

তবে মম হ্রঃখ+ হবে নিবারণ, 
এইত প্রতিজ্ঞা? আমার এখন ; 
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( বেখে ভ্ঃশাসনের পবেশ। ) 

ভ্রঃশা | (নিক্ষোধিত অসি হস্তে) রে ভ্রাচার ! রে 
পাুবৎশাধম ! বথ। কেন বীরত্ব প,কাশ কচ্ছিস, আয়, সমরে 
পৃরভ হ, (অপি পৃদর্শন ) অ'জ্ নিশ্চয়ই আমার এই তীক্ষ - 
অনি পৃভাবে তোকে ধরনীমণ্ডল পরিত্যাগ কর্তে হবে । 

অর্ছু। কি? ভ্রু! নরপাষণ্ড ! তোর কি এতই প- 
তাপ ? তোর কি এতই বল? যে কৌরব কুলের যম স্বরূপ 
অজ্্বনের সমক্ষে গর্ব পকাশ করিস্। আমি এখনি তোর 
বিশালস্গব্ব খব্ব করবৌ। এখনি তোর মস্তক ভূঁতলে ৷ 
পাতিত হবে। শুহুনীহুল এখনি তোর রক্ত পানে পরিতুষ্ট 
হবে ? এখনি শিবাহুতল তোর মাংস ভক্ষণে আনন্দিত হবে। 

আজ. আমার চির পিপািত লৌহ অসি ভোর উত্তপ্ত শোণিত 
গানে পরিতৃপ্ত হবে ? হ্বরাচার । নর ব্যাত্র ! তে,কে নিপাভ 

কলে আমার সকল ভ্ঃখ নিবারণ হবে, তোর) যে সাত জনে 
একত্রিত হয়ে অন্যায় সমরে আমার অভিমম্যুকে নিপাত - 

করে ছিস,১ আমি তেমনি তোদের এক এক জনকে শমন- 

ভবনে পাঠাতে পারি তবে আমার অন্তরানল শীতল হয়, 
আয় হ্ুষ্ট আয়, সমরে প্রবৃত্ত হ ( উভয়ে যুদ্ধ) 

কষ | সখ কর কি? ও হ্রৃভ ভুঃশ'সনের সহিত যুদ্ধে 
ফলকি? তোমার কি কিছুই মনে থাকে না পুভশোকে 
একব!রে অধধর্ষ্য হয়েছ 

অভ্ভ্ব। বানছদেব ! অ।মি বিস্ৃত হই নিঃ ও দু 
সমর বাসন? পূর্ণ করি? 

হঃশা | তোর যত দুর সাধ্য তা দেখ। গেল» এতেই, এভ 
বীরত্ব প্রশক কচ্ছিলি। 
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 অর্জব। (ম্বক্রোধে) পাপমতি! তেরে বল্ব কি 
আমি তোকে এখনি শমন ভবনে পাঠাতেম, তবে নাকি 

মহাবীর ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তোর বিশ:ল বক্ষস্থল 
বিদারিত করে, তোর উত্তপ্ত শোণিত পান করবে । অ।র 

তুই যেমন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে ছিলি, সে জন্য এ প- 
ব্যন্ত জৌপদী মুক্ত কেশে অ.ছে, তোরই রক্তে সেই সুচ'রু 
কফেশে কবরী বন্ধন হবে, তাতেই আজ আমার হস্তে তে'র 
জীবন রক্ষা হলো! নতুবা কোন.কালে তের উষ্তীয সহ 
মস্তক ধরাতলে পতিত হৃত। ক 

হুশ ॥ কেন আর মিছে আত্ম গরিমা প্রকাশ করিস্ 
তোর যত বল», যত ক্ষমত।১ ত। সকলেই জানে ? আমরা 
যখন তে।'র অভিমন্থ্কে সতহার করেছি তখন তোঁকেও 

নিপাত করবে। | সুই মলেই সমকল ভ্রঃখ নিবারণ হয়। 
 অর্জু 1 (অসি উত্তোলন ) রে নর পাষণ্ড ! তুই যদি নি-. 

তান্ত সলভের ন্যায় আমার রোষানলে দগ্ধ হতে চাস্ঃ নিতান্ত 
যদি এই সুখময় অব'ন পরিত্যাগ কর্তে বাসন। থাকে, তবে 

আয়ঃ তোর উত্তপ্ত শোণিতে অভিমন্যর তর্পণ করে অ'মার 

অন্তর সুশীতল কর্সি। (যুদ্ধ করিতে করিতে ভ্ঃশ।জনের 
গলায়ন ) 

দ্রোণাচার্যের প্রবেশ 

অজ্ঞ | (প্রণাম পূর্বক ) গুরুর্দেব! আপনি আমার 
পিতার সদৃশ, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সদৃশ। হে 
“ভাত ! আুপ্রান যে কূপ অস্বগ্থামাকে রক্ষা) করেন আমাকেও 

আপূনার দেই রূপ রক্ষা কর কর্তব্য; আমি আপনার অন্ধ" 
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গ্রহে অমরাঙ্গনৈ সিদ্ধুরাজ.অয়দ্রথকে সংহার কর্তে বাসনা” 
করেছি। অতএব হে গুরো ! আপানি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করুন | ত্রন্ষণ ! আপনি অ।মার হিত চিন্তা ও কল্যাণ করুন, 
আপনার প্রসারদদে এই হুর্ভেদ্য ঝ্যুহ মধ্যে প্রবেশ করতে : 
বাসন। করি ? | 

দ্রোণ। (হাস্যবদনে ) বৎস! তুমি যা বলচো ত| সত্য, 
তোমার মনোরথ অবশ্য পুর্ণ হবে| ঈশ্বর তোমার মঙ্গল . 
করবেন । আমি তোমাকে অশ্বণ্থামা হতেও স্সেহ করি বটে, 

কিন্তুকি করে তোমাকে বিনা যুদ্ধে বুযুহ দ্বার ছেড়ে দিই। 
ত1 হলে ,কৌরব পক্ষে যার পর নাই নতান্ত অন্যায় কর! 
হয়| 

অস্ফ্র। গুরো! এতে আপনার অন্যায় কর। হয় তা 
যথার্ধ কিন্ত যখন আমার পুজ্র অভিমন্যু অসহায় অস্ত্রশুন্য 
হয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করে ছিল, তখন কি করে জেই 
বলকের উপর নাতজন একঠিত হয়ে মর্শভেদী শর. - 
নিক্ষেপ করে ছিলেন। তখন কি সেইটি ন্যায়ানুগত কার্য/ 
করেছিলেন | দেব! কি বল্বেো। আপনি আমার গুরু, নচেৎ 
সেই ক্ষণে তার প্রতিফল দ্িতেম | 

দ্রোণ। ধনঞ্জয়। সে কথায় এখন কাজ কি? 
অজ্জব। দেব! আজ্ আমি অভিমন্্য শোকে নিতাস্ত 

কাতর, পুভ্স শোকানলে আমার অন্তর যেন প্রত্বালিত হুতা- 
শনের ন্যায় ভ্বল্ছে তাতে আর কেন আমাকে যাতন প্রদান 

করেন। আপনার পায়ে ধরে বল্ছিঃ আপনি অনুশ্রহ করে 

তুহ দ্বার ছেড়ে দ্িন। আমি আপনার সাহায্যে ভরিশশ প্র 
ভিজ্ঞা সাগর হতে উদ্ধার হই। | _ ০ 
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«২ দ্রোণ। বৎস! আমি কখনই এরূপ কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ 
কর্তে ইচ্ছা! করি না। তুমি অগ্রে আমাকে পরাজয় কর, 
পরে জয়দ্রথকে পরাজয় কত্ত সমর্থ হবে। আমাকে পরাঁ- 
জয় নাকরে তুমি কখনই জিদ্ধুপতির সন্মখীন হতে পা- 
রবে না। 

আঅভ্ভ | গুরুদেব! যদি নিতান্তই আমার প্রতি আপনি 
নির্দয় হয়ে থাকেন, তবে আম্মন জমরে প্ররন্ত হই, কিন্তু 

দেব! যদি তোমার প্রতি আমার যথার্থ ভর্তি থকে । যদি 

আমি তোমার প্রিয় শিষ্য হই, তবে তোমারই অনবশী্ব।দে 
তোমাকে পরাজয় হতে হবে। 

( উডরে যুদ্ধ) 

দ্রোণ | অভ্জুন ! ভুমি ঘথার্থ আমার শিষ্য, আমার 

প্রত তোমার প্রগঢ় ভক্তি । বৎস! তুমি সমরে জয়লাভ 

করবে তার অর আশ্চর্য্য কি? যখন বাসুদেব তে!মার জহায় 
তখন কার সাধ্য তোমায় সমরে পরাতভত করে! বৎস! 

আমি তোমারে অ'শীর্বাদ কচ্ছি, তুমি তোমার ভয়ঙ্কর এ্- 
তিজ্ঞা সাগর হতে উদ্ধার হও | অতএব ভ।রত সমরে অমি 

যে, তোমার হস্তে নিধন হবো তাও আমি জান্তে পেরেছি | 

অজ্জ্র। গুরুদেব ! প্রণাম হই ( প্রণাম ) 

দ্রোণাচার্য্ের প্রস্থান | 
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হর্দ্যোধনের প্রবেশ | . 
হর্য্যো । (অজি উত্তোলন-পুর্ববক) রে হুষ্ট পাণ্ডপুত্র ! 

রে নরাধম! তুই কেন ব্থা আস্ফালন কচ্ছিস+ তোর যে 
আন্কফালন প্রাভাতকালীন মেঘের মত কেবল বৃথা আড়ম্বর 
মাত্র, ভূই যনে করিস ন] বে, সিন্ধুপতিকে সমরে বিনষ্ট 
করবি। যতক্ষণ আমি জীবত থাকব, যতক্ষণ আমার শিরায় 
শোণিত বহ'ত থাকবে, অধিক কি বল্ব যতক্ষণ আমার 

নিশ্বাস বহিতে থাকবে ততক্ষণ কার সাধ্য সিম্কুরাজ জয়- 
দ্রথকে মরে নিধন করে| আজ. তোর প্রতিজ্ঞা কখনই 
সফল হবে না/ আমা হতে তার অবশ্যই বিকল হবে। 
আর ক্ষণকাল পরে তোকে জলন্ত অনলে জ'বনাহুতি দ্দিতে 
হবে। 

অজ্ঞ । রেড্র্মতি! রেনর পাষণ্ড! আমার প্রতিজ্ঞ'ও 
যা, কাধ্যও তা, আমি যখন অগ্নিসমক্ষে প্রতিজ্ঞ করেছি, 

তখন তৃূমি বেশ জেন সেই হ্রাচার জয়দ্রথের কোনমতে 
নিস্তার নাই ! আজঃ যে কোন প্রকারে হক তার প্রবণ বিনাশ 
করবোই করবো । অশ্তে তোমার সমর জাধ পণ” করি, তো- 
মাকে সমন ভবনের অতিথি করি, পরে আমার হুমার হস্ত। 

সেই হ্রত্ত জয়দ্রথকে সংহার করবে৷ | 
ভ্ধ্যো । পাপিষ্ঠ ! আর কেন; তোর যত বল, যত প্র- 

তাপ তা আমি সব জানি, কার কাছে বুথ বড়াই করিষ্। 

তে।র কি এমন ক্ষমতা আছে, যে আমার সমর বাসন] পুর্ণ 
করবে। ভু আয়, যুদ্ধে অগ্রসার হ/(অসি প্রদর্শন)এই তোর 

সমন সুঁরূুপলোহ অনি বহুদিন পধ্যন্ত পিপাসিত আুছি। আয় 
আজ. তে।র উত্তপ্ত শোণিত পান করে আমার লৌহ অন্িকে 
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পরিতৃপ্ত করি | আর তোর রক্তে ধরণীকে প্লাবিত করি। 
আজ. সকলে জানবে ঘে পাঁগুবংশের কালম্বরূপ ছর্তি 

ধনগ্রয় কালের ভীষণ করলে গ্রানিত হয়েছে! আজ তোর 
ছিন্ন মস্তক পতিত হয়ে ধরাতল রঞ্জিত করবে | আর মুত 

শরীরে মনোহর যমপুরী পরিশো ভিত হবে| 
অঙ্ভ্ব। রে পাপমতি-_অন্ধ রাজপুত্র ! আজ তে। হতে 

আমি সকল ভ্রঃখ নিবারণ করবো! | তুইজানিস্না যে 
অঞ্জন এখন জীবিত আছে। পাপাতআ ! তুই কোন সাহসে 
আমার সেই বালক অর্ভিমন্ুকে সাত জন একজ্রিত হয়ে 
সমরে নিধন করিছিস্। সেই পাপে আজ. তোর স্ববংশে 
বিনাশ হবে| আজ. আমি সকলকেই আমার পুত্রের সঙ্গী: 
করবো তবে ছাঁড়বো। | ভ্ষ্ট তোকে আর কি বলবে? তোর 

_ এক একটি কথ। যনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । ভূই মনে করে 
দেখ দেখি বাল্যকালে মহাবীর ভীমকে বিষ খাইয়ে সাগরে 
নিক্ষেপ করে ছিলি | ছলন। করে আমাদের দপ্ধ করিবার 

মানসে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেছিলি? মিথ্যা পাশ। 

খেলায় আমাদের রাজ্য ধন জমস্ত অপহরণ করেছিলি ? 

সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বনে বাস ইত্যাদি অসংখ্য 
ক্লেশ দিয়েছিলে। আজ্ আমি তোর সেই সকল পাপের 
প্রতিফল প্রদান করবে | আমি যখন এই সুতীক্ষ অসিতে 
ভোর মস্তক ভূতলে পতিত করবো । তখন জান.বি যে, তোর 
সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলেো]। 

আয় হরাচারঃ দেখিব কেমন | 
কত বল ধর, পাপি্ঠ হুর্জন ॥ 
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মিলি সাত জন+ ভারত সমরে, 
করি অস্ত্রাধাত, বালক উপরে ॥ 
যেন শিবাদল, একভ্রিভ হায় । 
সিংহের শাবক বধিলেক ভায় ॥ 
বড় বড় বীর, তোমরা সকলে । 
একটি বালকে, কি করে মাটিলে ? 
মম অত্যাচার, করেছ যখন | 
জাঁনিহ সকলে, নিশ্চয় মরণ ॥ 
এ সরে আজঃ কারে ন। রাখিব | 
মারিব মারিবঃ অবশ্য মারিব ॥ 
হৃষ্টমতি তুই, ওরে হর্ষ্যোধন [ 
তো হতেই এত» অনর্থ ঘটন ॥ 
কুলের কণ্টক, তুই ভ্ররাচার | 
তো হতেই হলো সকলে সংহার ॥ 
পড়েছ আমার, হাতে ভুষ্টমতি 
দেখু. ভ্ররাচার, কি করিরে গতি ॥ 
এখনি পাঠাব, যমের হরারে | 
চিনিবি তখন, তুই রে আমারে ॥ 
অনল দর্শনে, পতঙ্গ যেমন | 
ক্ষনেক তরে করে আস্ফালন ॥ 
পরেভে আপনি, পুড়িয়ে মরে । 
সেই রূপ আমি, দেখি রে তোরে ॥ 
বথা লাফালাফি, করিছ এখন | 
এঞ্নি দেখিবে, শমন ভবন ॥ 
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তা হলে সকলি, ফুরাইয়ে যাবে 
তখন তোমার, কি দশ। ঘটিবে ॥ 
সোণার মুকুট, পড়িবে মাটিতে | 

ধুসরিত হবে, শরীর খুলাতে ॥ 
এস হুরাচার, করিব সমর | 
ইষ্ট জনে এবে, ডাক একব!র ॥ 

হর্ষেঠা। আয় আয় হ্রষ্ট» দেখিব কেমন । 
মত বল ধর, পাপিন্ঠ ভজঙ্জন ॥ 
জানি আমি ভাল, তোর যত বল 

ক্ষণেক পরেতে, জানিব সকল ॥ 

সমরের সাধ এখনি মিটিবে । 

শমনের বাড়ি, এখনি যাইবে ॥ 
কে ডরে তোমারে, ওরে পাপম“ভ 

কে মারে সমরে, সেই জিন্ধুপতি ॥ 
তোর যত বল, সব আমি জানি | 

পলারে পলারে, হ্শ্মতি ফাল্জনি ॥ 
এখনি পাঠাব» শমন ভবনে | 

তবে ত জানিবি, তুই হুর্য্যোধনে ॥ 
কিছুতেই নাহি, ভরে ভুর্যেতাধন | 

পাণ্ডব সকলে? করিব নিধন ॥ 

ত'ক্ষ অনি মম, তের রক্ত পানে | 

সবচিবে পিপাসা, ভাবিকাছি মনে ॥ 

বাক্ুদেব জহ, বিনষ্ট হইবি। 
কেন ভ্ষ্ট ওরে, কুস্তিরে কাদাবি ॥ 
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কাদিবে ভ্রৌপদীঃ তোমার কারণ। 
কুরুবল কত? জানিবি তখন ॥ 
এ দেখ তোর, মস্তক উপর | 

নি গৃধিনী, উড়িছে বিস্তর | 
ভোর রক্ত পানে আনন্দিত হবে। 

আমার যে জ্বালাঃ সব তবে যাবে 11 

তোমার নিধনে, মনের বেদন]। 

ঘুচিষে এখনি যাইবে যাতনা 
আয়, আয় ভুষ্ট ! করিব সমর | 
এখনি পাঠাব, শমনের ঘর || 

পাপমতি ভে'র, লজ্জ। নাই মনে । 
পরের সাহষে,পশিয়াছ রণে | 

ভোর ভাই ভীম, জানি আমি তারে ! 
ত'রেও পাঠাব, শমনের দ্বারে | 

সেখানে সকলে, মিলিত হইবে! 
হর্ষ্যোধন হাতে, অবশ্য মরিবে ॥ 
মরণের ভয়, মনে যদি হয়। 

পলাইয়ে যাও, ওরে হ্ররাশয় ! 
অর্জ্বু। হুর্য্যোধন ! তোর যত বল, যত বীরত্ব, আমে ত1 

সকল জা।'ন। মনে করে দেখ্ দেখি যখন চিত্ররথ গন্ধ 

কুরু রমণীগ্ণকে অপহরণ করে, তখন তুই কি করে ছিলি, 
সেই মময় তোর বীরত্ব ও প্রত'প কোথায় ছিল | ভ্ুর্ষের্তা- 
ধন ! তুই ধনমদে নিভান্ত উন্স্ত, তোকে আর অধিক কি 
বল্ব, তে'র যদি একান্তই আুখময় অবনন পরিজ করৰার 

(৫ ) 
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বাঞ্চ1 থাকে, যদি একান্ত বিপুল এশ্বর্ত ভোগ বাসনা ন| 
থাকে, তবে আয়, তে'কে শমন ভবনে প্রেরণ করি। তুই 
নিপাত হলেই আমার অ'ভমন্থ্যর শোক নিবারণ হয়। 
(উভয়ে যুদ্ধ) 

হধ্যে।। রেহ্র্মতি! এইত তোর বীরত্ব, রর এত 
অহঙ্কার প্রকাশ কচ্ছিল। পাপিষ্ঠ ! তোর যত সাহস যত 
বল সব জান] গেল। 

অঙ্্ভু। রে অহঙ্কার উন্মভ কুরুকুলাধম ! আমি যদি 
মনে করি, তবে এখনি ভোকে বিনাশ বর্তে পারিশ কিন্ত 
তাঁ হলে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা বিকল হয়। ডট! কেবলসে 
জন্যই তুই পরিজ্রাণ পেলি। পাপমতি! ভোর মনে নাই 
সভামধ্যে যখন পাঞ্চালীকে উরুদেশ দর্শন করিয়ে ছিলি ? 
ভারত মরে ভীমনেন তোর উরুভগ্র করবে । এই জন্য 
আমি তোকে মুক্তি প্রদান কলেম। ( পুনর্বধার যুদ্ধ) 

হর্ষেযাধনের প্রস্থান । 
কঃ পার্থ! বেল প্রায় ভ্ই প্রহর অতীত হয়েছে 

সর্ষের প্রচণ্ড উত্তাপে শরীর ঘশ্বাক্ত ও ক শুক্য়ে গেছে । 
অজ্জুন ! এখন এক ক'জ্ কর চল ক্ষণকাল বিশ্রাম করা যাঁগ্। 

অজ্ঞ্ব। (ক্ষণক'ল চিন্তা ) বাসুদেব ! আপনি আমর 
একমাত্র আশ্রয়ঃ অমর] যে এই ভয়।বহ ভারত সমরে প্রবৃত্ত 

হয়েছি, সে কেবল আপনার স.হস ও আপনার বলে । আ' 

পান যদি আমদের প্র এরূপ ক্কপা প্রকাশ না কর্থে”, 
অপর যদি অমাদের আঁখি না হতেনঃত হলে কখনই অ।. 
মরা এইস্বমর সারে অবতরণ করিভাম ন। আপনি এখন 
যন্দিিএকথা বলেন তা হলে বোধ করি আমার মনবাসন] পুণ 
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হবে না। আয় আমি বিষম প্রতিজ্ঞা ভার হতে মুক্তহত্থে 

পারব না। কুর্ঘয্দেব ভ প্রায় অস্তগত, এখনো! যে, সেই হৃ- 

তি পুত্রহত্ত! জয়দ্রখ কোথায়? তার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই? 

আমার মতে আর বিশ্রামের আবশ্যক নাই | চলুন এই সকল 

কুরুসেন। ভেদ করে, পাপিষ্ঠের উচিত সাজ দেওয়া যাফু। 

কৃষ্জ। (ম্বহগ্যে) 

কেন হে ভাবিছ তুমি, পার্থ মহ'বীর, 

ভারত সমরে আমি, করিয়াছি হ্রি 

" প্রতিজ্ঞ। সফল তব, অবশ্য হইবে, 

হু জয়দ্রথে তুমি, অবশ্য মারিবে; 
যখন জীবিত আমি, ওহে ধনগঁয় ! 
অকারণ কেন পার্থ । করিতেছ ভয় ? 

মরিবে মরিবে আজঃ অবশ্য মরিবেঃ 

জী'বিতে সে ভু! সুর্য, অস্ত ন! হইবে; 
বিশ্রাম করিবে চল, ওহে ধনুর্দ্ধারঃ 

ক্ষণেক বিলে আসি, করিবে সমর ; 

চল চল চল ভাই বিলধে কি ফল, 

তোমার প্রতিজ্ঞা কত, না হবে বিফল; 

অর্জব | ওহে সখা তব বাক্যঃ সত্য আমি মানি, 

কিন্তু দেব ! অস্তগত, দেখ দিন মণি + 
কি জানি কি কর সখাঃ না পারি বুঝিতে, 

চক্রধারি তৰ্ চক্র, জানি ভাল মতে 

এই আমি ত্যজিল।ম, খর ধার অসি, 

চল চল চল হরি, তব সঙ্গে পশি ; 
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- যা! ইচ্ছ। তোমার মনে+ ভহ।ই করিবে, 
ন হয় অর্জুন আজ্্১ অনলে পাঁশিবে ; 

কুষ্ণ | একি বিবেচনা তব, গহে ও অর্জুন 

কেন ভীত চিভ এত, ধরে .ধন্থু তুণ £ 
যতক্ষণ বেঁচে আমি, আছি মহারথিঃ 
দেখিবে কৌরব কুলে, কি হইবে গতি ; 
কেন বুখা চিন্তা নিরেঃ হভেছ মগন, 

পুজ শোকে কেন এত, বিচ'লভ মন ; 

তব পুত্র হস্ত। সেই, সিন্ধুদেশ পতি, 
সমরে বিনাশ হবে, অদ্য মহামতি ; 

অর্ভ্ভু। চল তবে চল সখা, বিআম আগারে, 

কৃ | ভয় কি অর্জুন ভব, এঘোর সমরে ৭ 

'অর্ভঞ্ু। তব আজ্ঞা শিরধার্ধয ! ওহে মহামতি ! 

ক্ষণ । সমরে সবার হবে, বিষম হ্র্গতি; 
অজ্ঞ ! বিলম্বে কি কাজ আর, ওহে মহামতি, 

কৃষ্ণ । চল তবে যাই চল, পার্থ মহারথি ? 
উভরের প্রস্থান 

জযদ্রথের প্রবেশ । 

জয় | ( হ্ঃখিতাস্তঃকরণে ) 

কেন হেন কার্ষ্ে উম্মভ হইনু, 

অকারণ কেন কুমারে বধিন্ধ 

পুর্বে ন। বুঝিয়। করিনু কি কাজ্, 

ভাই এ সমরে হলো এত লাজ ; 
অন্যায় সমরে করিয়ে সংহার, 

এতেক যন্ত্রনী হইল আমার ও 
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আমারে কহিল দ্রোণ মহামতি, 
ভর ন। করিহ ওহে সিন্ধুপতি 
কি হলো এখন কি হইল মোর, 

এখন বিপদ হইল যে ঘোর রি 

কি করি এখন. ভাবিয়ে ন1 পাই, 
ভাবিলাম যাহা হইল যে ভাই ! 

অর্জনের হাতে রক্ষা নাই আর, 
অদ্যই.নিশ্চয় হইব সংহার.; 
পার্থের প্রতিজ্ঞ অন্যথ| কি হবে, 

.  ভীসক্ষ অসিঘাতে অবশ্য বধিবে ২ 
ভ'হার প্রতিচ্ঞ। বিফল কি হয় ? 

মরিব, মরিধ, মরিব নিশ্চয় ! 

হূর্ষ্োধনের প্রবেশ ! 

হুর্ষ্যো। কেন লিন্ধুপতি চঞ্চল হৃদয়? 
কারে এসমরে করিতেছ ভয়; 
আমার নিকট রক্ষ। কেবা পাবে, 

যমের বাড়ীতে সকলেই যাবে ; 
ক্ষত্র বীর হয়ে ত্রাজিত হতেছঃ 
কার ভয়ে তুমি এতই ভাবিছ ; 
এ দেখ ক্চুর্য্য অস্তগত প্রায়, 
এখনি মরিবে সেই হ্ররাশয় 
বীরোচিত কাধ্য কর সিঙ্ধুপতি, 

অজ্জ্ধনে বিতে স্থির কর মতি ; 
জয়। ওহে মহারাজ ! বলি শুন তবে, 

অর্জনে জিনিবে কেব! এই ভযে ; 
তাহারে সমরে কে পারে জিনিতেঃ 
মহাবীর ফেই পার্থ অবনীতে 

৪ 
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শুলপাণি সহ যেকরে সমর, 

যার ভয়ে ভীত অসুর অমর; 
ত'হ।রে জিনিবে তুমি হুর্য্যোধন, 
এতে কি প্রবোধ মানে মম মন; 
আপনি হরি সহায় যাহার, 
কে পারে তাহারে করিতে সখহারি। 
আপনার কাল আপনি করেছি, 
আপনার মৃত্যু আপনি ডেকেছি । 
নিজ হাতে বিষ করিয়াছি পান, 
পালাতেম যদ্দি লইয়ে পরাণ ; 
তা হলে কি এত অনর্থ হইত, 

তবোক অঙ্ছন প্রতঙ্ঞী করিত ; 

অভিমন্থ্য যবে সমরে পতন, 

রুযুহ দ্বার যদি নারাখি তখন ; 
তবে কি ক্ুমারে বধিবারে পারে, 
কেন বা অর্জন রবে ধোষভরে ; 
কেন বা অঙ্জুন প্রতিজ্ঞা করিবে, 
কেন বা আমারে মরিতে হইবে ; 
গুন মহারাজ ! কুরু মহামতি, 
এ দেখ পুন পার্থ মহ।রথি; 
লয়ে খর 'অসিঃ ধাবিত হতেছে, 
আমার অস্তর এখনি কাছিছে ; 

কুরুপতি ! আমিত পুর্ধেই বলে ছিলাম, যে অজ্জুনকে 
পরাস্থ কর) বড় সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে এমন কোন 
যোদ্ধা বা বীর নাই যে, সেই গাণ্ডীবধারি অর্ছুনকে 
পরাজয় করে | হুর্য্যোধন ! তুমি স্বচক্ষে দেখুলেত মহাবীর 
'আচার্যকে সমরে পরাজয় করে, কত কত যোদ্ধাকুলকে নি- 
হত পুর্বর্বক বুযুহ ভেদ করেছে । ক্ষণকাল পরেই আমার 
মস্তক ছেদন করবে। আমিত পুর্ববেই বলে ছিলাম ৫, 



অজ্জুন যেন তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করে, লক্ষ এহণ না, 
করে ? কিন্তু এ দেখ মহাবীর অঙ্্রন পুজশে'কে একেব!রে 
অধৈর্য; হয়ে রোধিত বিষধরেরমত অসি হস্তে আমারই দিকে 

সে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে অমাকে শমনা- 
লয়ে পাঠ'বে, তোমাদের কারে! এমন ক্ষমত। থাকৃবে না যে, 
আমায় রক্ষা কর। আমি যদি সেই সময় পালাই, তা হলে 
ভালই হয়। আমি আগে না বুঝতে পেরে আপনার হৃত্্য 
আপনি ডেকে এনেছি । আমি কেবল ভে'মার কথায় বিশ্বাস 
করে তোমাদের বীরত্বে নির্ভর করে শেষে আমার এই বিষম 

রর | 
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বিপদ উপ্রস্থিত হলো । 

কব | 

বেগে অন্ন ও কষ্ণের প্রবেশ | 
সখ। ! আর কেন, ধর ধন্ুর্বাণ, 
এ ভুরাশয়ের, বধহ পরাণ । 
কি কাজ বিলম্বে, মার পাপম ত, 
স্্য অস্তগত, হবে শীঘ্বগতি 5 

যেমন মেরেছে, অন্যায় সমরে, 
তেমন মারহ, শীঘ্র ভ্ুরাচারে ; 
আর কৌথ1 যাবে, এখন বধিব, 
পুত্র শোকানল, এখনি নিভাব। 
রাজ! হ্ষ্যোধন। কি করিবে এবে, 
মারিব এখন, কোথায় পালাবে; 
অ'ভমন্থ্য পুতেঃ মেঞ্জেছে যেমন, 
তেমনি মারিব, সিন্ধুর রাজন; 
ওরে হ্রষউটমতিঃ বলনা কি হবে, 
এখনি যমেরঃ বাড়িতে যে যাবে; 
কার বলে ভোর, এত অহঙ্ক!রঃ 
কার বলে তুমিঃ বধেছ কুমার । 
সে মত সব17, হুর্দশা করিব, 
তবেত অ'মারঃ আশ পুরাইব ; » 
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ওহে ভূষ্টমতি, কি হর এখন ? 
অজ্জুন সমরেঃ রাখ হে জীবন ; 
মোর প্রতিজ্ঞা, অন্যথা না হয়, 
এবারে তোমায়, বধিব নিশ্চয় ; 

এস একবার, অগ্রসার হও, 
অর্জন সমুখেঃ আসিয়ে দাড়াও ; 
শুন কুরুপতি, হও শীবধাঁন? 

রাখিবারে যদ্ি+ চাহ নিজ প্রাণ; 

এ ঘোর অমরে5 নিরুভ হইবে, 

তবে এ জমরে,+ রক্ষী ভব হবে, 

নতুবা যতেক, কেরবেরগণ, 
ভারত জমরে, নিশ্চয় নিধন ২ 
প|গুবের সহঃ করহ মিলন, 

তবেত বীচিবে, ওহে ভূর্ষেতাধন ; 

অজ্দ্ূন। (অসি নিক্ফোঁষিত করিয়া) 
হ্ুষ্$ ! আজ তোর, নাহিক নিস্তার, 
এই খড়শাধাতেঃ করিব সৎহার ; 

(অসি দ্বার আঘাত ) 

এই ভু তোর, সাধ পুর্ণ হলো, 
অর্ভিমন্গ্য শোক, আজ বুঝি খেল, 

ু ্ জয়দ্রথের গিতন ] 

ভকষ্ণের শঙ্থ বাদন। 
যব।নকা %তন্ | 

জমপ্ত। 












